
Witajcie KRASNOLUDKI ☺ 

 

Dziś zapraszamy Was na rytmiczną gimnastykę.  Ubierzcie wygodny strój i zaproście 

całą rodzinę do zabawy. Zaczynam raz, dwa, trzy… 

Lekcja 3 – „Wartości rytmiczne W PODSKOKACH” 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNYBvHTGP1U&t=353s 

Drogie KRASNALE zobaczcie co tym razem dla Was przygotowałyśmy. Usiądźcie 

wygodnie i razem z mamą, tatą, babcią albo dziadkiem przeczytajcie przygotowany tekst 

opowiadania - Rodzinna czytanka 

 
https://ztorbynauczycielki.pl/rodzinna-czytanka/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNYBvHTGP1U&t=353s
https://ztorbynauczycielki.pl/rodzinna-czytanka/


Zadanie 1. „Kartka z albumu rodzinnego” – do wykonania tego zadania będą Ci potrzebne 

kredki i zdjęcie, na którym jesteś z całą swoją rodziną. Policz ile osób jest na zdjęciu a 

następnie narysuj. 

 

 



Zabawa dydaktyczna „Wielka przedszkolna rodzina”. 

 

Do zabawy będzie potrzebne duże serce wycięte z białego brystolu, małe czerwone 

serduszka oraz klej. Dziecko  wymienia członków rodziny. Liczy, ile osób jest w rodzinie   

i nakleja  na dużej sylwecie serca odpowiednią liczbę małych serduszek. 

 

Zabawa językowa „Kiermasz imion”. 

 

Do zabawy będzie potrzebny duży brystol, kolorowe flamastry. Rodzic zawiesza brystol 

i zapisuje imiona członków rodzin dziecka. Otacza kolorową pętlą takie same imiona. Dziecko 

razem z Rodzicem liczy imiona i porównuje, których imion jest najwięcej.  

Czytanie globalne wyrazów Mama, Tata. 

Do tego zadania będą potrzebne - wyrazy dla dziecka do globalnego czytania: mama, 

tata, druciki kreatywne, patyczki, wałeczki plasteliny.  

Dziecko  układa przed sobą wyrazy do globalnego czytania. Rodzic demonstruje je  

i głośno czyta. Dziecko dzieli wyrazy rytmicznie (na sylaby) z wyklaskiwaniem. Wodzi palcem 

po każdej literze, układa kształty z kreatywnych drucików lub patyczków. Wykleja litery 

cienkimi wałeczkami plasteliny. 

    

https://panimonia.pl 

https://panimonia.pl/


Zadanie 2. „Labirynty” 

 

https://www.google.com 

https://www.google.com/




Zadanie 3. „Ile jest rodzin” 

 

https://www.google.com 

https://www.google.com/


Zadanie 3.  „Co lubimy” – ćwiczenie grafomotoryczne. 



Zadanie 4. „Rodzina” – pokoloruj najpiękniej jak potrafisz poniższy obrazek. Wytnij, ułóż 

układankę, a na końcu przyklej do kartki. 

https://www.google.com 

 

 

  

https://www.google.com/


Wykonywanie przez Was w domu zadania czy prace plastyczne możecie gromadzić  

w teczkach, gdy wrócicie do przedszkola wspólnie możemy je obejrzeć, a zdjęcia prac możecie 

wysyłać na naszego maila grupowego: 

 

krasnoludki8przedszkole@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

opracowała: Joanna Kulawik, Ewelina Kuras 
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