
Środa 25.03.2020 

 Utrwalamy stosunki przestrzenne, wzmacniamy  rodzinne więzi. 

1.Zapraszam do wykonania quizu który pomoże utrwalić zdobyte wcześniej 

wiadomości na temat położenia przedmiotów,  

 

Poniżej link do zadania: 

http://portal.scholaris.pl/resources/run/id/112661 

 

2. Zaproś siostrę/brata czy rodzica do zabawy. 

Jedno z Was siada z przodu, a druga osoba z tyłu. Mama czy tata będzie czytał 

wierszyk a Wy wykonujecie polecenia. Pobawimy się w masażyki. 

 

 

Najpierw chleb pokroję (uderzamy lekko brzegami dłoni po plecach dziecka), 

Potem posmaruję (głaszczemy całą powierzchnią dłoni plecy), 

Na to ser położę (przykładamy wiele razy i na krótko dłonie do pleców), 

Pomidora dołożę (rysujemy małe kółka na plecach), 

I posolę i popieprzę (dotykamy delikatnie plecy, przebierając palcami), 

Żeby wszystko było lepsze (masujemy). 

Już nie powiem ani słowa, bo kanapka jest gotowa. 

 

 

Pisze Pani na maszynie 

Pisze pani na maszynie (palcami uderzamy po plecach dziecka) 
Stop, przecinek (pociągamy lekko za ucho prawe) 
Stop, przecinek (pociągamy lekko za ucho lewe), 
Świeci słońce (masujemy całą dłonią po plecach), 
Idą konie (lekko uderzamy pięściami po plecach). 
Biegną słonie po betonie (bokiem dłoni uderzają po plecach) 
Płynie sobie kręta rzeczka (bokiem dłoni krętą linią przesuwamy wzdłuż kręgosłupa). 
Idą panie na szpileczkach (palcami wskazującymi uderzamy po plecach) 
Pada, mały drobny deszczyk (wszystkimi paluszkami lekko uderzmy po plecach). 
Czujesz dreszczyk? (lekko chwytamy za szyję). 

 

 

http://portal.scholaris.pl/resources/run/id/112661


3. Pokoloruj Panią Wiosnę(dla chętnych!)  

 

 

 



czwartek 26.03.2020 

Poznajemy obraz graficzny litery Ł, rozwijamy percepcję słuchową i umiejętności 

manualne.  

1.Zobacz jak wygląda litera Ł (patrz załącznik nr1) zwróć uwag ę od którego miejsca 

zaczynamy ją pisać  (zgodnie z kierunkiem strzałek). Rodzic demonstruje -dziecko 

powtarza. Teraz wskazującym paluszkiem narysuj ją w powietrzu, potem na dywanie. 

 

Załącznik nr 1 

 

 

 

 



2. Alfabet obrazkowy 

- Nazwij literkę która jest między obrazkami 

- Nazwij co jest na obrazkach, zaczynając od lewej górnej strony 

- Wskaż obrazki, których nazwy rozpoczynają się na literę Ł (podziel na sylaby –

wyklaszcz) 

 

  
 

  Ł 

 

 
 

         
 

3. Praca plastyczna (dla chętnych) proszę przygotować dziecku: kontur litery Ł 

(można narysować); plastelinę (lub bibułę + klej, kolorowy papier). Można zrobić na 

różne sposoby, w zależności od tego, co mamy do dyspozycji. Propozycje: 

- wyklejanie wydzieranką, czyli dartymi kawałkami gazety lub kolorowego papieru, 

- wyklejanie kuleczkami zrobionymi z bibuły,  

- wyklejanie za pomocą plasteliny. 

 

 

 

 



Piątek 27.03.2020 

Rozwijanie spostrzegawczości, doskonalenie umiejętności wypowiedzi na dany 

temat, rozwijanie logicznego myślenia. 

 

1.Przyjrzyj się obrazkowi i powiedz jakie wiosenne prace wykonuje rodzina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Wykonaj ćwiczenie. 

 


