
Zapraszam Was dzisiaj razem z rodzicami do wesołego masażyku wg B. Kołodziejskiego. 

Dziecko siada na dywanie, a rodzic siada za dzieckiem - wykonuje na jego plecach odpowiednie ruchy 

dłońmi i palcami ręki zgodnie z tekstem wiersza. Życzę miłej zabawy. 

 

Biega źrebaczek po łące, wąchając pachnące kwiatki. 

(opukujemy plecy dziecka końcami palców) 

Tu rosną stokrotki, maki, a tu kolorowe bratki. 

(poszczypujemy w różne miejsca) 

Podchodzi klacz, jego mama,  

(kroczymy palcami) 

Nosem go lekko dotyka. 

(lekko naciskamy jednym palcem) 

Konik do mamy się śmieje i dalej po łące bryka.  

(wykonujemy skoki dłońmi, opierając je na nadgarstkach i przenosząc punkt oparcia na palce) 

Potem wieczorem w stajence 

(głaszczemy plecy) 

do mamy tuli się blisko, układa do snu na sianie, 

(przytulamy się do dziecka) 

chrapie jak wielkie konisko. 

(naśladujemy chrapanie) 

 
 

A teraz zapraszam Was do zabawy badawczo - matematycznej - Piłki w grze. 

Rodzic układa na dywanie różnego rodzaju piłki (do zabawy przygotowujemy piłki, jakie dziecko ma 

w domu, a jeśli nie ma piłek to można przygotować sylwety piłek z kartonu - piłki te mają być różnych 

kolorów, różnej wielkości, mogą mieć różne wzory, aby można było je porównywać). Im więcej róż-

nych piłek, tym lepiej. Pytamy dziecko: Jakie znacie dyscypliny sportowe z wykorzystaniem piłek? 

Czym różnią się piłki między sobą?. Zachęcamy do bliższego poznawania wyglądu i budowy piłek. 

Samodzielne doświadczenia z piłkami - jeśli mamy piłki, jeśli dysponujemy tylko sylwetami piłek 

wówczas porównujemy ich kolory, wielkość czy wzór. 

Dziecko wykonuje następujące czynności: 

Grupuje piłki według wielkości. Wskazuje wśród piłek najmniejszą piłkę i największą piłkę. 

Grupuje piłki według kształtu. Wskazuje piłkę, która ma inny kształt (piłka do rugby). Zastanawia się, 

dlaczego piłka jest okrągła. 

Porównuje kolory piłek i wzory na piłkach. Wskazuje te, które są do siebie najbardziej podobne. Gru-

puje je według własnych pomysłów. 

Układa piłki przy obrazkach (jeśli posiadamy takie ilustracje i ilustracje piłek) przedstawiających po-

szczególne dyscypliny sportowe, np.: piłkę ręczną, piłkę nożną, piłkę siatkową, koszykówkę, rugby. 

Zastanawia się, dlaczego piłki wykorzystywane w poszczególnych dyscyplinach sportowych różnią się 

od siebie. Uzasadnia swoje zdanie. 

Porównuje fakturę i twardość piłek. Określa, jakie są one w dotyku, jaką mają powierzchnię (np. 

szorstkie, miłe, miękkie, twarde). 

Porównuje masę piłek. Układa piłki na wadze i przy pomocy rodzica zapisuje wyniki. Mówi, która 

piłka jest najcięższa, a która najlżejsza (jeśli nie mamy wagi, można określać ciężar piłek na oko). Za-

stanawia się, czym są wypełnione piłki. 



Sprawdza, czy wszystkie piłki odbijają się tak samo od podłogi. Wykonuje doświadczenia. Wyciąga i 

formułuje wnioski. 

Sprawdza, którą piłką można najdalej rzucić. Wykonuje doświadczenia. Wyciąga i formułuje wnioski. 

Piłka - wyklej plasteliną lub kulkami z bibuły piłkę. Możesz użyć tradycyjnych biało czarnych kolorów 

lub według własnej inwencji i pomysłu zaprojektuj nowy wzór. Powodzenia! 

 

 
Inspiracja ze strony: https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/06/pilka-nozna-karty-pracy-dla-dzieci/ 
Źródło: Internet 
 

Opracowała: Patrycja Rutkowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/06/pilka-nozna-karty-pracy-dla-dzieci/


Popatrz na poniższe obrazki. Skreśl obrazki, na których dzieci źle się zachowują. Powiedz dlaczego. 
 
Drodzy rodzice w tym zadaniu rozwijamy logiczne myślenie oraz umiejętność opowiadania. 

 
 

 

 

Źródło: https://pl.pinterest.com/agatawojcz/obrazki-dobre-i-z%C5%82e-zachowanie/ 

https://pl.pinterest.com/agatawojcz/obrazki-dobre-i-z%C5%82e-zachowanie/


Kliknij w poniższy link, wysłuchaj piosenki i opowiedz co to jest dobre wychowanie. 

https://www.youtube.com/watch?v=-JIrvxJheRA 

 
 
 

 

 Zadanie w książkach 
 

Nowe przygody Olka i Ady cz.4 str.72-73. 
 
 
 
 

 

 
 

 

Opracowała: Kinga Mateja 

https://www.youtube.com/watch?v=-JIrvxJheRA


Opracowała: Agnieszka Re-
spondek 

 
 

 
1. Sport. Dopasuj piłkę do odpowiedniej dyscypliny 

sportowej. Celem zadania jest wzbogacanie 

słownictwa. 

https://wordwall.net/play/3051/688/897 

 
2. Labirynt. Znajdź właściwą drogę. Doprowadź chłopca 

do bramki . Celem zadani jest rozwijanie wzroku. 
 

https://wordwall.net/play/3051/688/897


 


