
Zadania dla 3,4,5 i 6 latków.

 Kochane Tygryski i Delfinki oto co macie dziś do wykonania.
Zaśpiewajcie piosenkę jaką chcecie, myjąc przy tej piosence 
prawidłowo ręce.
Wybierzcie proszę swój dzisiejszy nastrój. Nazwijcie, co to za 
uczucie? 
 

 Narysujcie swoją dzisiejszą buzię palcem na stole, a później w 
powietrzu.
Używajcie prawidłowo zwrotów grzecznościowych: proszę i 
dziękuję podczas całego dnia.
Pamiętajcie, aby pomagać przy nakrywaniu do stołu. 

 
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych „Rodzice i dziecko”

Marsz. "Dziecko" maszeruje unosząc kolana, "dorośli" idą na palcach. 
Na sygnał zmiana ról.



2.Do mamy i taty- zabawa orientacyjno - porządkowa.
"Rodzice" stają na obwodzie koła w dużych odległościach od siebie. W 
rytm tamburyna "dziecko bawi się" - przemieszczają w podskokach 
wewnątrz koła. Na mocniejsze uderzenie tamburyna i hasło "do mamy i 
taty" stają przed "swoimi rodzicami".

3.Błoto- zabawa z elementem skrętu.
Dziecko stoi w lekkim rozkroku (ręce na biodrach), za nim "rodzic" w 
większej odległości. "Dziecko" wpadło do "błota" i boi się poruszyć. 
Wykonuje skręty tułowia "szuka rodzica".

4.Kajakowy spływ- ćwiczenie z elementem skłonu.
Siad w rozkroku, jedno za drugim "rodzic, dziecko". "Dziecko" trzyma 
"rodzica" w pasie. Wspólnie pochylają się w tym samym rytmie 
równocześnie w przód i tył. "Rodzic" naśladuje ruchy wiosłem.

5.Rowery- zabawa wzmacniająca mięśnie brzucha i nóg.
W parach leżenie tyłem, stopy przylegają do siebie. Ręce wzdłuż 
tułowia. Równoczesne uniesienie nóg, naśladowanie jazdy na rowerze.

6. Ćwiczenie z elementem czworakowania.
"Rodzic" stoi w rozkroku, "dziecko" przechodzi na czworakach między 
nogami raz w jedną, raz w drugą stronę.

7.Gąsienica- ćwiczenie przeciw płaskostopiu.
"Rodzic i dziecko" widzą gąsienicę. Próbują iść tak jak ona (stopy 
przylegają do podłoża, podciąganie palców, przesuwanie stóp).

„Pokaż to” – zabawa dydaktyczna dla 3,4,5,i 6 latków

Rodzic zwraca się do dziecka: Pokaż głowę / Pokaż brzuch/ Pokaż ręce/ Pokaż 
nogi/ Pokaż nos/ Pokaż ucho/ Pokaż oko/ Uśmiechnij się szeroko. Rodzic 
powtarza zabawę w szybszym tempie, a następnie prosi dziecko: Podejdź do 
drzwi/ Dotknij stołu/ Policz ściany w naszym pokoju/ Stań przodem do okna/ 
Stań tyłem do drzwi/ Stań bokiem do szafy.

2. Zabawa "Teraz ty " Dziecko ustawia się za rodzicem, który podnosi prawą 
rękę i mówi: To jest moja prawa ręka. Unoszę ją. Teraz ty zrób to samo. Opuść 
ręce. Następnie rodzic pokazuje lewą rękę i mówi: To jest moja lewa ręka. 
Unoszę ją. Teraz ty zrób to samo. Opuść ręce. Następnie rodzic zwraca się do 
dziecka, a ono go naśladuje:

• To jest moja prawa ręka. Drapię się po nosie. 
• To jest moja lewa ręka. Kładę ją na głowie. 
• To jest prawa noga. Podnoszę ją w górę 



• To jest lewa noga. Robię nią krok do przodu. 

• 3,4,5,6 latku nazwij zawody na obrazku. Wytnij obrazki 
znajdujące się pod obrazkami i dołącz je odpowiednich 
zawodów.

6 latku wykonaj zadania: książka nr 4 str 31 oraz książka nr 3 str 27 ,40

 Oraz na str 17 policz kwiaty i pędzelki i wstaw odpowiedni znak

 ( <,> lub =)

 Zapraszam Was na jutro, czyli to będzie ........ 
Pozdrawiam Was. 
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