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Drodzy Rodzice!    

Dzisiejsze I zajęcia wpisują się w obszar edukacji przyrodniczej i językowej; 

ćwiczenia słuchu fonematycznego- podawanie nazwy ptaków rozpoczynające się 

daną głoską, wypowiada się zdaniami rozwiniętymi, omawia wygląd i zwyczaje 

szpaka oraz rozwijanie pamięci wzrokowej. 

II zajęcia to edukacja zdrowotna ; rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie 

świadomości własnego ciała, ćwiczenie naprzemienności i separacji ruchów. 

Przesyłam również zadania utrwalające z zakresu edukacji matematycznej- 

przeliczanie elementów. 

 

Proszę o wykonanie stron w fioletowych książkach; 56, 65-67. 

 

Życzę miłej zabawy i odkrywania radości ze wspólnych zabaw z dzieckiem!  

  

M. Grądzka  

E. Truszkowska  

  

Zajęcia I: część video 

„Sąsiad szpak” 

1) Poznanie wyglądu i zwyczajów szpaka 

2) Wysłuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby  „Sąsiad szpak”, 

próba odpowiedzi na pytania do tekstu, samodzielne przeczytanie tekstu pod 

rysunkiem. 

3) Ćwiczenia słuchu fonematycznego – Co to za ptak? N. podaje głoski, a dzieci 

wymyślają nazwy ptaków rozpoczynające się tymi głoskami. Możecie Państwo 

pobawić się w ten sposób z dziećmi.  

4) Wizualizacja –„ Jestem ptakiem”. Próba odpowiedzi na pytanie 

5)  „Szpieg”- dzieci odszukują obrazki, które wskazane są na dole  strony (Karta 

Pracy „I spy”) 
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Zajęcia II: 

„Wiosenna gimnastyka” 

1)  Wirujący bączek – dzieci ślizgają się w kółko na brzuchu, a następnie na 

plecach.  

• Chowamy się – w siadzie, przyciągają kolana do głowy, chowają głowy; 

rozprostowują się do pozycji leżącej.  

• Na szczudłach – chodzą na sztywnych nogach.  

• Ugniatamy podłogę – w leżeniu na plecach, wciskają wszystkie części ciała 

w podłogę. 

2) Ćwiczenia separacji ruchów. Separacja ruchów polega na wprowadzeniu 

wybranej części ciała w ruch, w sposób niezależny od ruchów innych części 

ciała.  

• Niezależność ruchów rąk tułowia: prawa ręka poziomo w bok, lewa – 

pionowo w górę,prawa ręka poziomo w przód, lewa – pionowo w górę, prawa 

ręka poziomo w przód, lewa – pod kątem w górę, prawa ręka pod kątem w 

górę, lewa – pod kątem w dół.  

• Rozdzielanie ruchów dłoni i palców: zaciskanie prawej dłoni przy 

jednoczesnym rozchylaniu lewej, uderzanie czubkami palców obydwu dłoni o 

blat stołu, na zmianę: wewnętrzną stroną dłoni i zewnętrzną stroną dłoni.  

• Rozdzielanie ruchów palców: zaciśnięcie pięści wokół kciuka, unoszenie po 

jednym placu dłoni opartej palcami o stół. 

3) Zestaw ćwiczeń  „Gimnastyka korekcyjna”.  

https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia utrwalające 

https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I
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