
 
 

 

 



1. Zabawa Ruchowa w języku angielskim „One little finger” 

https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ 

 

2. Ćwiczenia pamięci Co zginęło ze środka koła? 

Foremki do piasku o różnych kształtach. R. pokazuje dzieciom foremki do piasku     

i prosi, by powiedziały, co swoim kształtem przypominają. Wspólnie wybierają 

kilka i układają je na środku dywanu. Dziecko odwraca się tyłem, a R. zabiera 

jedną foremkę i chowa za plecami. Dziecko zgaduje, co zniknęło ze środka koła. 

W zabawie można wykorzystać zabawki znajdujące się w domu. 

 

3. Ćwiczenia na spostrzeganie – Znajdź taki sam kształt.  

Foremki do piasku, karty z obrysowanymi kształtami foremek. Dzieci kolejno 

losują kartę z obrysowaną foremką (kształtem), szukają odpowiedniej foremki i 

nakładają na narysowany obrys (kształt).  

 

4. Karta pracy, cz. 2, nr 53 – zadanie dla 4- latków (załącznik nr 1) 

Dzieci: − słuchają, jakie babki z piasku zrobiły dzieci, − naklejają  zgodnie z 

opisem, w kołach obok babek, obrazki z buziami dzieci, które je zrobiły, − 

wskazują foremki do piasku, których dzieci użyły do robienia babek. 

 

5. Słuchanie wiersza „My dzieci świata”  

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0 

Dzieci odpowiadają na pytania dotyczące utworu: 

 Jakie dzieci są na świecie?  

 Co lubi robić Polak? 

 Co bardzo zimnego ma Eskimos? 

 Co jest domem Eskimosa? 

 Czy w Afryce jest gorąco czy zimno? 

 Co odkryli w Meksyku? 

 Czym swoje dania jedzą Chińczycy? 

 Z czego wieniec robi się na Hawajach? 

 Jak nazywa się stój Japończyka? 

 Na czym podróżuję się w Indiach? 

6. Zabawa dydaktyczna „Znajdź różnice ?” (załącznik nr 2) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ
https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0


7. Zabawy na świeżym powietrzu  

• Zabawa orientacyjno-porządkowa Ustaw się. 

Gwizdek. R. sygnalizuje gwizdkiem i słowną komendą zmianę ustawienia się 

dzieci: 

 - stań na jednej nodze 

- podskocz 3 razy 

- zrób 4 pajacyki 

- naśladuj bociana 

- zrób 5 przysiadów 

 Zabawa w piaskownicy Babki z piasku. Piaskownica, łopatki, wiaderka i foremki do 

piasku. Dzieci w piaskownicy robią babki z piasku. (jeżeli dziecko posiada                       

w swoim ogrodzie) 

 

8. Zabawa dydaktyczna  „Znajdź zamek bez pary” (załącznik nr 3) 

 

9. Praca plastyczna „Bajka” - Wybierz i pokoloruj bajkowy obrazek 

(Załącznik nr 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KOCHANE KRASNOLUDKI DUŻO UŚMIECHU  W TYM 

SZCZEGÓLNYM DNIU.  

PANI EMILKA  



Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

 



Załącznik nr 4





 


