
Dziś piątek kochane Misie. Witamy Was bardzo serdecznie!!! 

 
Na początek przywitamy się wierszykiem…. 

autorka  A. Łada Grodziska „ Myjemy ręce”  

 
Zaraz umyję swoje ręce, 

Tylko w kranie wodę odkręcę. 

Plusk, plusk, leci woda, 

na mycie rąk wody nie szkoda. 
Woda z kranu leci i woła: 

myjcie ręce dzieci! 

http://www.wesolyprzedszkolak.pl/index.php/wiersze/1343-wiersze-i-piosenki-do-tematu-czyste-
przedszkolaki 

 
 

Przypomnijmy sobie podstawowe zasady higieny.  

Wiemy przecież jak ważne jest dokładne mycie rąk, szczególnie w tym czasie kiedy musimy 

pozostać w swoich domach. Ważne jest też szorowanie zębów! Robiliśmy to  codziennie 

 w przedszkolu, prawda? Nie zapominajcie o wykonywaniu tych  czynności także teraz  

kiedy nie chodzicie do przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wesolyprzedszkolak.pl/index.php/wiersze/1343-wiersze-i-piosenki-do-tematu-czyste-przedszkolaki
http://www.wesolyprzedszkolak.pl/index.php/wiersze/1343-wiersze-i-piosenki-do-tematu-czyste-przedszkolaki


 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

          
 

źródło:https://pl.pinterest.com/pin/599119556648883602/?autologin=true 

 

 

https://pl.pinterest.com/pin/599119556648883602/?autologin=true


Teraz zapraszamy małych i dużych do zabawy  w formie opowieści ruchowej „Łąka”  wg 

 B. Formy 
 
Celem zabawy jest pobudzanie wyobraźni dzieci oraz wyzwalanie pozytywnych emocji poprzez 

przedstawienie ruchem treści i uczestniczenia we wspólnej zabawie. 

 

Nastaje piękny wiosenny 
dzień. Słońce ciepłymi 

promieniami ogrzewa 

ziemię budząc przyrodę do 
życia. Wszyscy mieszkańcy 

łąki wykonują swoje prace. 

Mrówki budują mrowisko. 

- dzieci jedno za drugim maszerują w różnych 

kierunkach sali 

  

Kiedy mrówki są zmęczone, 

wracają do mrowiska i 
odpoczywają. 

- dzieci wracają na czworakach w wyznaczone 

miejsce, kładą się na dywanie i przez chwilę pozostają 
w bezruchu 

  

Pszczoły zbierają nektar, 
przenoszą pyłek fruwając z 

kwiatka na kwiatek. 

- dzieci wyciągają ręce na boki i małymi krokami 
przemieszczają się w dowolnych kierunkach po sali 

naśladując głosy pszczół - bzzzz 

  

Powiał wiatr. Kwiaty i trawa kołyszą się w 
różne strony. 

- zatrzymują się, unoszą ręce w górę, kołyszą nimi nad 

głowami równocześnie naśladując szum wiatru - 

szuszuszu 

  

Nagle pojawiają się piękne motyle. 

- dzieci maszerują w miejscu, ręce wyciągnięte na 
boki, wykonują powolne ruchy, unoszą je w górę, 

następnie powoli opuszczają (naśladują ruchy skrzydeł 

motyla) 
 

źródło: http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=zab_11_00015_OR&k=k0205&d=z 

   

 

obraz: https://www.catawiki.com/l/34269555-garncarek-aleksander-laka 

http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=zab_11_00015_OR&k=k0205&d=z
https://www.catawiki.com/l/34269555-garncarek-aleksander-laka


 

Dodaj kolorowe kropki. Następnie wskaż gdzie  jest najwięcej kropek a gdzie najmniej. 

 

 

 



 
   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Opracowały: Monika Kocot, Anna Ledwoch. 


