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Drodzy Rodzice!     

Dzisiejsze I zajęcia wpisują się w obszar edukacji zdrowotnej i matematycznej.  

Dziecko aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, rozróżnia strony prawa i lewą 

względem swojego ciała poprzez wykonywanie ćwiczeń wskazanymi częściami ciała; 

identyfikuje obrysy „prawych” oraz „lewych” części ciała;  stara się rozróżniać strony 

prawą i lewą względem osi ciała drugiej osoby. 

II zajęcia to edukacja przyrodnicza. Dzieci założą swoją własną hodowlę. Proszę o 

przygotowanie  miseczki, wody, gazę; watę, waciki kosmetyczne lub ręcznik 

papierowy  cebulę i miejsce na parapecie.  Dziecko wie, że do uprawy roślin 

potrzebne jest słońce, woda, ciepło. 

Przesyłam również zadania utrwalające z zakresu  utrwalenia orientacji 

przestrzennej. 

 

Miłej zabawy! 

M.Grądzka, E.Truszkowska 

 

Zajęcia I 

1. Na początku dobrze znana wam zabawa. 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 

 

Chciałabym, aby dziecko miało oznaczoną prawą rękę (za pomocą pieczątki, gumki 

do włosów, naklejki itp.) .  

2. Moja lewa, twoja prawa: dzieci naśladują pozycje ukazane w prezentacji 

multimedialnej.  

3. Prawa czy lewa: rozpoznawanie obrysów.  Dzieci oglądają swoje części  ciała, 

porównują je  z własnymi, a następnie ustalają czy jest to prawa, czy też lewa część 

ciała.  

4. Kto stoi w takiej samej pozycji? Wyszukiwanie postaci  w takich samy pozycjach. 

Na slajdzie przedstawiona jest postać, dzieci odszukują na ilustracjach postać w 

takiej samej pozycji 

5. Proszę przypomnieć dzieciom, że ich lewa strona to strona prawa osoby stojącej 

naprzeciwko. 

Rodzice stają naprzeciwko dziecka. Podaje prawą rękę, lewą rękę. Dziecko 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE
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stwierdza, że jego prawa strona, to lewa strona osoby naprzeciwko. W tym miejscu 

można również  pobawić się. Dziecko bierze w prawą rękę klocek, kamyk (mały 

przedmiot); staje naprzeciwko drugiej osoby podaje mu przedmiot do jego prawej 

ręki; następnie staje obok i ocenia w której ręce jest przedmiot. 

Piosenka utrwalająca prawą i lewą stronę ciała 

https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM&list=PLWC5XEdGXZ_8yzSVq_A

srSVPdaeZXNH1h&index=4  

Zajęcia II: Domowy szczypiorek 

Spróbujemy wspólnie wyhodować szczypiorek. 

Na początku przygotujcie pojemnik. 

1.Dno wyłóżcie watą, gazą lub ręcznikiem papierowym.  

2. Nalejcie trochę wody tak ,aby dno nie było mokre tylko zwilżone 

3.Do pojemnika włóżcie cebulę (najlepiej taką która już wypuściła szczypiorek) 

4. Postawcie ją w miejscu,  gdzie będzie słońce i dbajcie o to, aby miała wodę. Wiecie, 

że rośliny do wzrostu potrzebują wody, ciepła i słońca. 

Przesyłam wam filmik jak ja stworzyłam swoją hodowlę oraz film z youtuba   

Mój filmik : 

https://drive.google.com/file/d/1Of9kMPKgKgndzVnqgqtB6YAdxPCSx0Lw/view?usp=sh

aring  

Film z youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2dj5BCY1OAc 
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Dziennik hodowli 

Imię hodowcy:………………………………………………………… 

Nazwa rośliny:………………………………………………………… 

Data Szkic Notatki 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 

  

 






