
Dzień dobry kochane Misie! 

 

Poćwiczmy na początek, tak, jak robiliśmy to codziennie w przedszkolu 

Przypomnijcie sobie nasze wyliczanki..No to zaczynamy…..  

Policzymy, co się da, jeden, dwa- jeden, dwa… 

Policzymy co się da, ręce dwie-łokcie dwa…. 

inne ćwiczenia poranne – można wykorzystać piórka, kartkę papieru, itp. Dzieci 

wciągają powietrze nosem, wypuszczają ustami, naśladując wiatr, dmuchając na 

piórka, kartkę ze zmiennym natężeniem oddechu.  

 

Teraz  zapraszamy do przeczytania wiersza 

Domek Agaty 

autor: Bożena Forma 

Razem z tatą i mamą 
mieszka mała Agata. 
Agata ma miłego, 
młodszego od siebie brata. 
 
Mieszkają wszyscy w domku 
z błyszczącym zielonym dachem. 
Na dole mama z tatą, 
u góry Agata z bratem. 
 
Każdy z nich ma rower, 
razem jest ich cztery. 
Jeżdżą często na nich 
na dalekie spacery. 
 
Mają cztery łóżka, 
fotele cztery mają. 
Kiedy wychodzą to cztery 
palta zakładają. 

Zastanówcie się i powiedzcie o kim była mowa w tym wierszu? Jak wyglądał domek? 

 

 

Opracowała: Monika Kocot. 



Przyjrzyj się uważnie obrazkom. Znajdź na nich różnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Monika Kocot. 



Autor: Bożena Forma „U DENTYSTY” 

 

Pan dentysta leczy zęby, 
wszyscy o tym wiedzą. 
A szczególnie dzieci, które 
wciąż cukierki jedzą. 
 
Kiedy nagle ząb zaboli 
na fotelu siadasz. 
I po chwili mocną plombę 
w zębie już posiadasz. 
 
Szczotka, pasta to są zębów 
wielcy przyjaciele. 
Myj dokładnie swoje zęby, 
nie tylko w niedzielę. 

 
Teraz zastanów się chwilę i spróbuj opowiedzieć o czym był ten wiersz?  
Czy Ty  codziennie  i dokładnie dbasz o swoje zęby?  
 
Nie zapominaj o codziennym szczotkowaniu swoich zębów! 
 

Źródło grafiki: http://www.bajkachojnice.pl/kat/aktualnosci/ 

 

Zachęcamy Was do obejrzenia filmiku .Pewnie Wam się spodoba. Zapraszamy 

https://www.youtube.com/watch?v=HQr_sZXZaEo 

 

W ramach realizacji projektu „Czyściochowe przedszkole” 

Opracowanie: Monika Kocot, Beata Urbaniak. 

 

 

 

 

 

Biały ząbek 

Jeżeli masz możliwość wydrukuj kontur zęba, następnie możesz go wyciąć , przykleić na kolorową 

kartkę i na koniec wykleić watą lub białą plasteliną. 

Może pochwalisz się swoją pracą na naszej grupie.. Zachęcamy do aktywności! 

 

 

http://www.bajkachojnice.pl/kat/aktualnosci/
https://www.youtube.com/watch?v=HQr_sZXZaEo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Beata Urbaniak. 

 
 

Dla tych młodszych i dla tych starszych- dzisiaj- figury geometryczne. 
Aby ćwiczyć sprawność i koordynację potrzebną do nauki pisania. 

Powodzenia! 
 



 

Opracowała: Beata Urbaniak. 

 



 

 

Opracowała: Beata Urbaniak. 


