
Zadania dla 5 i 6 latków.

Zaśpiewaj piosenkę „była sobie żabka mała” myjąc przy tej 
piosence prawidłowo ręce.
Wybierz proszę swój dzisiejszy nastrój. Nazwij, co to za 
uczucie? 

 
 Narysuj swoją dzisiejszą buzie palcem na stole a później w 
powietrzu.
Używaj prawidłowo zwrotów grzecznościowych: proszę i 
dziękuję podczas całego dnia.
Pamiętaj aby pomagać przy nakrywaniu do stołu. 

 Zabawa ruchowa

 Przeprawa przez 
rzekę
Wyobraź sobie, że przez Twój pokój przepływa rzeka. Długi rwący potok rozciąga swoje brzegi od
stołu, aż do kanapy lub od ściany do ściany, w zależności od rozkładu mieszkania. Musisz przejść
na  drugą  stronę  skacząc  po kamieniach,  ale  tak,  aby nie  wpaść  do wody.  Czym są  kamienie?
Poduszkami jaśkami lub innymi kawałkami materiału. Rozłóż je na podłodze tak, aby przejście po
nich  nie  było  zbyt  łatwe.  I  po każdym prawidłowym przedostaniu  się  na drugi  brzeg zmieniaj
ustawienie. Oczywiście na trudniejsze, tak jakby to był kolejny level do przejścia w grze.

 Wysłuchaj wiersz

Mama ma dużo pracy" Małgorzata Plata
Od samego rana mama w pracy była,
Ciężko pracowała, 



A gdy już wróciła,
W domu posprzątała
I obiad zrobiła. 
Gdy z przedszkola mnie odbierze,
Zbudujemy z klocków wieżę,
Potem jeszcze mi poczyta
– Mama jest niesamowita!
I przed snem opowie bajkę,
Choć już jest zmęczona.
Da mi buzi i przytuli... 
Mama jest niezastąpiona!

• Opowiedz jak wygląda Twoja mama

• Co najbardziej lubi robić

• Jaki  jest jej ulubiony kolor

• Jakie kwiaty najbardziej lubi

• Nazwij czynności, jakie wykonuje w domu mama

• Co najbardziej lubisz u swojej mamy

• Za co kochasz swoją mamę

Z czym kojarzy się wam ten kształt?

• Czym jest serce?
 



Serce jest mięśniem wielkości pięści. Jego szersza część 
skierowana jest ku górze, węższa ku dołowi. Dzięki sercu w 
naszym ciele może krążyć krew.

Dzielenie na sylaby(5latki) i głoski (6latki)nazw 
obrazków przedstawiających prezenty dla 
mamy.





Ozdobne obręcze na kwiaty z rolki po papierze toaletowym

Przygotuj rolkę po papierze toaletowym. Następnie ozdób ją( pomaluj flamastrami lub obklej 
kolorowym papierem ).

 I jutro z rana: przygotowany prezent  podaruj mamie z pięknymi 
życzeniami i buziakami

 

6 latku wykonaj zadania.
 W części 4 zadania 35 i 37
  
  Zapraszam Was na jutro, czyli to będzie ........ 



Pozdrawiam Was. 
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