
Drogie dzieci zapraszam Was do porannej gimnastyki Rodzicu celem zadania jest 

kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała. 

 

Gimnastyka 

Prawa noga - noga prawa wyprostowana i uniesiona w górę, 

Wypad w przód - wyciągnięta noga opada na podłogę, 

A rękoma zawiąż but - skłon do wysuniętej nogi i naśladowanie zawiązywania buta, 

Powrót - powrót do pozycji zasadniczej, 

Przysiad - przysiad z wyciągniętymi do przodu rękoma, 

Dwa podskoki - dwa podskoki w miejscu, 

W miejscu bieg - bieg w miejscu, 

I skok głęboki - skłon z sięgnięciem rękoma palców nóg, 

Wymach rąk w tył - wysunięcie rąk do tyłu, 

I do przodu - wysunięcie rąk do przodu, 

Już rannego nie czuć chłodu - postawa wyprostowana. 
Inspiracja ze strony: https://educarium.pl/inspiracje/zabawy-ruchowe/wybor-wierszykow-rymowanek-i-piosenek-ruch-rozwijajacy 

 

Zapraszam Cię także do gimnastyki ze wskazówkami i piosenką na stronie: 

https://www.youtube.com/watch?v=OZ54i4ecwWA 

Spróbuj wykonać taniec robotów. Zaproś do zabawy całą rodzinę: mamę, tatę, siostrę. 

 

Przedszkolaku wymień wszystkie pory roku. Jaką mamy aktualną porę roku?. Jaką nową 

porę roku będziemy witać 21 czerwca?. 
 

 

http://3.bp.blogspot.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=OZ54i4ecwWA
http://3.bp.blogspot.com/-9WwNl__5Zds/VNVIeyf8iXI/AAAAAAAAF3Q/ErXgcgh2Jeg/s1600/rok.jpg


Dorysuj do drzew takie elementy, aby każdy rysunek przedstawiał inną porę roku. Wytnij 

sylaby, ułóż z nich nazwy pór roku i przyklej pod obrazkami. Rodzicu w tym zadaniu 

dziecko utrwala charakterystyczne cechy pór roku. Utrwala nazwy pór roku z zachowaniem 

właściwej kolejności. 
 

 
 

 

 

 

 

 

WIO JE MA TO SNA LA ZI SIEŃ 
 

 

 

https://mala275.blogspot.com/2015/08/pory-roku-miesiace.htm 

https://mala275.blogspot.com/2015/08/pory-roku-miesiace.htm


A teraz zapraszam Was do wiosennych zadań. Bądźcie uważni. Powodzenia!. Rodzicu dziecko 

w przedstawionych zadaniach kształtuje umiejętności matematyczne. Przelicza w zakresie 

liczby 10. Ćwiczy spostrzegawczość. 

 

Połącz zbiory w takiej kolejności, aby w każdym następnym było o 1 element mniej niż w 

poprzednim. 
 

 



Policz elementy po lewej stronie i zakreśl odpowiednią liczbę po prawej stronie. 
 

 
Inspiracja ze strony: https://mala275.blogspot.com/2017/06/licze-do-10-karty-pracy.html 



Popatrz uważnie Co nie pasuje? Brawo! 
 
 

https://i.pinimg.com/originals/74/5e/01/745e01a589a07b87a

6038da1a1253a7f.jpg 

 

Opracowała: Patrycja 

Rutkowska 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kliknij w poniższy link, wysłuchaj piosenki i odpowiedz na pytania. 

 
1. W jakim humorze wstało słoneczko? 

 
2. Dlaczego słoneczko nie chciało świecić? 

 
3. Co sprawiło, że słoneczko się rozchmurzyło? 

 
4. jak zakończyła się piosenka? 

https://www.youtube.com/watch?v=XvRhO25lA3g 

Drodzy rodzice w tym zadaniu rozwijamy mowę oraz logiczne myślenie. 

 

 

 

Zadanie w książkach 
 

Nowe przygody Olka i Ady cz.4 str.56-57. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XvRhO25lA3g


Znajdź na ilustracji wszystkie owady i otocz je pętlą. Ile owadów znalazłeś? 

 
Drodzy rodzice w tym zadaniu rozwijamy spostrzegawczość. 

 

 

 
 

Źródło: https://tuptuptup.org.pl/orkiestra-na-lace/ 
 

 

 

Opracowała: Kinga Mateja 

https://tuptuptup.org.pl/orkiestra-na-lace/


Opracowała: Agnieszka Respondek 

 

 

 
1. Lato, jesień, zima wiosna…. – co charakteryzuje, każdą z tych pór roku Posortuj 

https://wordwall.net/play/2576/216/395 
 

 
 

2. Połącz w par kwiatek cieniem. Ćwiczymy 

spostrzegawczość. 

https://wordwall.net/play/2576/339/949 
 

https://wordwall.net/play/2576/216/395
https://wordwall.net/play/2576/339/949

