
27.03.2020r. 
 

Drodzy Rodzice! 

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji matematycznej. Mają na celu  poznanie nazwy 

aktualnej pory roku, oraz zrozumienia określeń- wysoki, niski. Dziś pobawimy się w zabawę 

ruchową dzięki której przybliżymy dzieciom wyżej wymienione pojęcia. Wykonanie karty 

pracy utrwali chwyt grafomotoryczny ,w przyszłości. potrzebny do nauki pisania. 

  

Część I 

Kochane Przedszkolaki! 

,,Wiosna wiosenka” zawitała do nas. Mamy  dziś piękną pogodę i proponuję abyśmy 

przyjrzeli się obecnej porze roku a mianowicie wiośnie. Na początek posłuchajcie piosenki. 

Jeśli chcecie zatańczcie z rodzicami w ramach porannej rozgrzewki. 

 https://www.youtube.com/watch?v=8W4_2FokVHU 

Teraz zapraszam Was  do zabawy ruchowej .Zapoznamy się tym samym z określeniem 

wysoki i niski.Za chwilę zamienimy się w kwiatki, które bardzo powoli będą rosnąć, by na 

końcu rozkwitnąć.  

1. Ukucnijcie na dywanie i schowajcie głowę między kolanami 

2. Podnieście głowę i tułów ręce wyciągnijcie ku górze. 

3. Następnie stańcie na nogi i powoli na palcach podnoście się do góry 

4. Jesteśmy już bardzo wysoko jak rozwinięty wiosenny kwiatek. 

5. Wytrzymaj na palcach 5 sekund 

Gdyby chowasz głowę między kolanami – jesteś nisko. Gdy stoisz na palcach -jesteś wysoko. 

Powtórz ćwiczenie 3 razy. 

Poproś mamę i tatę aby stanęli plecami do siebie a następnie spróbuj określić kto z nich jest 

wyższy a kto niższy. 

Kochani teraz zapraszam Was na piosenkę o nutkach które bardzo lubią skakać. Jeśli macie 

ochotę poskaczcie razem z nimi w rytm muzyki. Raz wysoko a raz nisko. Na pewno sobie 

poradzicie bo skoki ćwiczyliście na ostatnich zajęciach. 

 http://uciocimariolki.pl/piosenka-skaczace-nutki/  
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Część II 

Kochane Słoneczka zapraszam Was wypełnienia ćwiczeń grafomotorycznych poprzez 

pokolorowanie drzew. Spróbujcie najpierw wskazać, które drzewo jest niskie a które wysokie. 

Wykorzystajcie do tego poniższe kolorowe obrazki .Następnie wykonaj kartę pracy i pokoloruj 

wysokie drzewo lub wyklej plasteliną. 

Życzę Wam miłej zabawy😊 
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Scenariusz podzielony został na dwie części. Część pierwsza- poranna, druga 

popołudniowa. 

Powodzenia 

Magdalena Józefowicz 

Joanna Grzegrzółka 


