
Poniedziałek 07.02.2022 

Dzień dobry Motylki!!! 

W tym tygodniu będziemy uczyć się i poznawać zwierzęta egzotyczne. Czekają nas ciekawe 

podróże, nowe przygody i wspaniały świat zwierząt. Życzę miłego dnia, pani Agnieszka 

TEMAT KOMPLEKSOWY:  ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE 

Temat dnia:  Zwierzęta z różnych stron świata 

 

 

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

 

Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 24. 

 

„Wiatraczki” – zabawa porządkowa. 

Dzieci stoją w różnych miejscach, ręce trzymają wyprostowane na wysokości ramion i 

wykonują obroty wokół własnej osi, tak aby nikt się nie dotykał, zmiana obrotów. 

„Wesołe małpki” – zabawa naśladowcza. 

Jedno dziecko wykonuje dowolny ruch, pozostałe naśladują. 

„Spacer słoni” – zabawa z elementem marszu. 

Dzieci  poruszają  się  w  różne  strony  na  sztywnych  nogach  w  kolanach,  powolny  chód   

z przenoszeniem ciężaru ciała z lewej strony na prawą stronę. 

„Łapie lew” – zabawa ruchowa z elementem biegu. 

Wszystkie dzieci stają z jednej strony sali. Jedno dziecko jest lwem. Na hasło „łapie lew” 

dzieci przebiegają na drugą stronę sali. Kogo złapie lew siada. 

Marsz dzieci przy muzyce w różne strony 

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


Słuchanie wiersza Anny Zabielskiej pt. ”Notatki z podróży”. 

 
Każdy z nas lubi podróżować. 

Zwiedzać zakątki różnych krajów. 

Lecz wszystko trzeba zanotować. 

By móc wspomnienia swe ocalić. 

W swym małym, skromnym zeszyciku,  

zanotuj wszystkie wydarzenia, 

by po powrocie usiąść w domu, 

otworzyć notes i przywrócić wspomnienia. 

 



Rozmowa na temat wiersza: 

- Co to znaczy „podróżować”? 

- Co możemy robić podróżując? 

- Gdzie zapisujemy ciekawe lub ważne informacje z podróży? 

- Jaką informację zapisałbyś w swoim notesie? 

 
Analiza i synteza słuchowa słowa - wyrazu „ namiot” 

• wypowiadanie całego słowa - wyrazu, 

• wybrzmiewanie kolejnych sylab połączone z klaskaniem – liczenie sylab, 

• podział słowa na głoski połączone z klaskaniem – liczenie głosek, 

• określenie położenia głoski „n”  w słowie - wyrazie „namiot”, 

• podawanie przykładowych słów z głoską „n” w nagłosie, 

 

Wytęż wzrok i znajdź jak najwięcej wyrazów na poniższej karcie, w których usłyszysz 

głoskę „n” 



 
 



Zajęcia ruchowe - zestaw 24. 

Zabawa ożywiająca: 

„Przyjdź do mnie jako…” (wąż, gepard, tygrys, papużka, słoń, żyrafa, hipopotam, itp.). 

Zabawa naśladowcza: 

Pokaż:  

- jak słoń je trawę,  

- jak żyrafa je liście akacji,  

- jak bociek zjada żabę,  

- jak nosorożec kąpie się w błocie,  

- jak słoń ochładza się wodą,  

- jak małpka je banana,  

- jak kotek się myje,  

- jak myszka je serek,  

- jak piesek kładzie się do snu,  

- jak zachowuje się żuk, kiedy leży na plecach,  

- jak zachowuje się żółw, kiedy się wystraszy. 

Zabawa z naśladowaniem: 

Na początku prowadzący pokazuje jakiś ruch z dźwiękiem np. ścinanie drzewa, strzelanie  

z pistoletu itp., a dzieci starają się odgadnąć.  

Następnie dziecko wymyśla jakiś ruch z dźwiękiem i przedstawia go a my odgadujemy 

Część końcowa. 

„Przygotowanie ciasta” – masażyk. 

Na plecach dziecka wykonujemy masażyk, według instrukcji  

– czyścimy stolnice (masujemy plecki),  

– wysypujemy mąkę (paluszkami rąk delikatnie stukamy po pleckach),  

– wrzucamy jajka (dłonie zaciśnięte w piąstki i lekko stukamy po pleckach),  

– nalewamy mleko (dłońmi rysujemy falę, tak jakby mleko rozlewało się po plecach),  

– mieszamy (rączka zaciśnięta w piąstkę i masujemy plecki zataczając kółka),  

– ugniatamy, wałkujemy ciasto, wrzucamy bakalie, wkładamy blachę do piekarnika, 

otwieramy piekarnik i wąchamy ciasto, wyciągamy ciasto, kroimy na kawałki (brzegiem dłoni  

rysujemy kreski na plecach tak jakbyśmy kroili ciasto). 

Ćwiczenia oddechowe. 

Z dzieckiem siadamy w siadzie klęcznym naprzeciwko siebie, między sobą  

kładziemy kartkę i przy użyciu słomki przedmuchują ją do siebie.   

Zachęcam również do wykonania poniższych kart  pracy. 

  



 

 

 



 

 

 

 
 

 

 


