
Czwartek 23.12.2021r.
Temat: Kolejny miesiąc.

Hej, dzieciaki!
Witam Was serdecznie w czwartkowy poranek. Zapraszam na zajęcia!

1. Tradycyjnie piosenka na powitanie:
„Wszyscy są, witam Was
zaczynamy, już czas.
Jestem Ja, jesteś Ty.
Raz, dwa, trzy!

2. A teraz coś dla lepszego samopoczucia. Przed nami Święta i Nowy Rok dlatego
będzie trochę tanecznie.
https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w
https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4

3. Miesiące – wysłuchanie piosenki.
https://www.youtube.com/watch?v=mUXa5Hg_QzI

4. „Dzień z Tupem” – układanie historyjki obrazkowej.
Stosowanie pojęć: rano, w południe, po południu oraz najpierw, potem, teraz. 
Historyjka składa się z następujących obrazków: 
– dziecko rozbiera się w szatni
–  dzieci jedzą śniadanie 
– zajęcie: siedzą przed tablicą, nauczyciel czyta książkę lub pokazuje obrazki
– jedzą obiad (zupa, drugie danie)
– bawią się w ogrodzie przedszkolnym
Poniżej obrazki są umieszczone w przypadkowej kolejności. Dzieci opowiadają, co 
się dzieje na każdym obrazku, a następnie spróbujcie ułożyć je w chronologicznym 
porządku. Przy pierwszym obrazku narysuj 1 kropkę, a przy ostatnim 5 kropek 
(możesz również wyciąć obrazki, ułożyć w odpowiedniej kolejności i przykleić). 
Pokoloruj obrazki. 

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w
https://www.youtube.com/watch?v=mUXa5Hg_QzI
https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4


   

    

       

    



5. „Magiczna liczba 7” - zabawa ruchowa.
Dzieci poruszają się w rytmie muzyki powtarzając zademonstrowaną sekwencje 
ruchów, np.: klaśnięcie, podskok. 
Dla przypomnienia Smerfy załączam link.
https://www.youtube.com/watch?v=1a79t441r_4

6. Pora na ćwiczenia oddechowe.
Pamiętajcie, aby ćwiczenia wykonywać powoli i precyzyjnie.
- dmuchanie na wiatraczki lub zawieszone na nitkach lekkie przedmioty np. papierowe listki,
   kwiatki, słoneczka, kolorowe piórka itd. (dmuchamy na zmianę: długo – krótko – jak najdłużej, 
   słabo – mocno – jak najmocniej) 
- ćwiczenia z wdechem: przekładanie drobnych elementów za pomocą „wsysania” ich przez słomkę
   (np. układanie kropek na wyciętym z papieru muchomorku lub biedronce, ozdabianie kuleczkami 
   z folii aluminiowej lub koralikami choinki narysowanej wcześniej przez dziecko itp.). W 
   przedszkolu przenosiliśmy pocięte kawałki papieru z jednego kubeczka do drugiego.
- puszczanie baniek mydlanych 
- robienie bąbelków w szklance lub miseczce z wodą przy użyciu słomki (do wody można dodać 
trochę mydła, aby wyszły bańki, ale trzeba uważać, aby dziecko tej wody nie połknęło!)

Poniżej prace dla chętnych :-)

https://www.youtube.com/watch?v=1a79t441r_4


Znajdź drogę.



Która zabawka do którego pudełka? Użyj koloru czerwonego, zielonego i 
niebieskiego.



W pudełkach ukryte są prezenty. Liczba gwiazdek oznacza liczbę sylab. Podziel 
nazwy prezentów na sylaby i połącz z odpowiednią ilością gwiazdek. 



Bonus dla wytrwałych!


