
WTOREK 14.04.2020 

 
1. OPOWIADANIE BARBARY SZELĄGOWSKIEJ: „JAK DBAĆ O 

PRZYRODĘ?” 

Ada, podobnie jak pozostałe dzieci, codziennie po śniadaniu myła zęby. Starała 

się robić to bardzo dokładnie. Tego dnia jak zwykle wyjęła z kubeczka pastę 

i szczoteczkę, odkręciła kran i zaczęła szorować ząbki. Ciepła woda płynęła 

wartkim strumieniem do odpływu, a kubeczek z dinozaurem stał bezczynnie 

obok. – Ado, prosiłam cię już kilka razy, żebyś nalewała wody do kubeczka, 

a kran zakręcała podczas mycia zębów – powiedziała pani. – Każdy z nas 

powinien oszczędzać wodę. Po to właśnie mamy kubeczki. – Znowu 

zapomniałam – westchnęła dziewczynka. – Ale ja przecież nie leję dużo wody. 

Tylko troszeczkę. Naprawdę. – Tak tylko ci się wydaje. Najlepiej będzie, jeśli 

zrobimy pewien eksperyment. Może to cię przekona do oszczędzania wody. 

Maciusiu, nalej wody do kubeczka i zacznij myć zęby. W tym czasie pani 

wstawiła miskę do sąsiedniej umywalki. – A teraz twoja kolej, Ado. Zacznij 

myć zęby – powiedziała pani i w tym samym momencie odkręciła kran. – 

Skończyłam! – zawołała po pewnym czasie Ada. Pani natychmiast zakręciła 

kran i zaniosła miskę z wodą do sali. Wszystkim dzieciom rozdała jednorazowe 

kubeczki. – A teraz kolejno nabierajcie wodę z miski do swoich kubeczków. – 

Jeden kubeczek, drugi, trzeci… Ada patrzyła z niedowierzaniem. – Jak to 

możliwe? To ja zużywam aż tyle wody? – zastanawiała się dziewczynka. – 

Niestety tak. Codziennie myjesz ząbki i codziennie marnujesz tyle wody, ile 

zużywa cała nasza grupa. – To ja już na pewno się poprawię. Obiecuję. – 

Bardzo się cieszę, że tak mówisz. Musicie wiedzieć, że na świecie są kraje, 

w których brakuje wody. Są takie miejsca, gdzie trzeba kopać specjalne bardzo 

głębokie studnie, żeby się do niej dostać. Woda, którą pijemy, to woda słodka. 

Wcale nie jest jej tak dużo. – Proszę pani, ale przecież w morzu jest mnóstwo 

wody – zawołała Kasia. – Owszem, Kasiu, ale ta woda nie nadaje się do picia, 

bo jest słona. Zarówno ludzie, zwierzęta, jak i rośliny potrzebują słodkiej wody 

do życia. Dlatego jest taka cenna. Nie powinniśmy marnować jej bez potrzeby. – 

W takim razie w domu też zacznę oszczędzać wodę, i to nie tylko podczas 

mycia zębów – obiecała Ada, a inne dzieci przytaknęły.  

– W takim razie – powiedziała pani – proponuję, żebyśmy nauczyli się na 

pamięć krótkiej rymowanki: Oszczędzajmy wodę, dbajmy o przyrodę!  

 

- W jaki sposób Ada myła zęby?  

- Dlaczego należy oszczędzać wodę? 

 



 
 

Co pani sprawdzała, lejąc do miski wodę, podczas gdy Ada myła zęby przy 

odkręconym kranie? 

 



 

 

 
 

Jak myślicie, ile kubków wody zmarnowało dziecko podczas mycia zębów? 



Przykłady oszczędzania wody przez dzieci: 

− branie prysznica zamiast kąpieli w wannie,  

− dokładne zakręcanie kranu przed wyjściem z łazienki,  

− gromadzenie wody deszczowej i podlewanie nią roślin w ogrodzie 

 

Przykłady oszczędzania wody przez dorosłych: 

 

 
 

Ćwiczenie relaksacyjne: „ MASAŻ WODNY”.  

Nagranie spokojnej melodii. 

Dorosły opowiada o wodzie np. w morzu  

Dzieci rysują palcem na plecach dorosłego według opisu: np. mały deszcz na 

fali – rysuje kropeczki, większy deszcz na fali – rysuje kreski, ulewa na fali – 

rysuje linie, wiatr – rysuje całą dłonią, grzmoty – rysuje pięścią. 

Potem następuje zmiana ról i dziecko rysuje na plecach dorosłego. 



Zabawa ruchowa z rymowanką: PRALKA  

Dzisiaj u nas, co tu kryć - rytmicznie uginamy kolana  

Wielkie pranie musi być, wielkie pranie musi być, - na zmianę wysuwamy do 

przodu rękę raz prawą, raz lewą, raz na prawo, raz na lewo  

Hop, hop, hop 3x podskakujemy w miejscu (pralka pierze)  

Iii iii iii. Obracamy się razem dookoła, a ręce robią młynek (pralka wiruje) 

Stop! Zatrzymujemy się 

 

Film z myszką – nie marnuj 

https://youtu.be/Xmx2Yn5mutI 

Zabawa słuchowa: „CO SŁYSZYSZ?”, do której należy dokładnie umyć 

uszy! 
Potrzebne będą: pęki kluczy, gazeta, szeleszczący materiał, nasz dłonie i inne… 

Dziecko odwraca się plecami do dorosłego lub zamyka oczy. 

Dorosły pociera dzwoni pękiem kluczy lub zgniata gazetę lub szeleści 

materiałem lub pociera dłonie…. 

Natomiast dziecko zgaduje, co usłyszało i co wydaje taki dźwięk. 

 

2. WYKONANIE ŁÓDKI Z PAPIERU - Kartka papieru formatu A4 lub 

dowolny prostokąt 

 

https://youtu.be/Xmx2Yn5mutI


 

 



 

ZABAWA ŁÓDKĄ: „REJS PO MORZU” 

Potrzebna miska z wodą, łódka z papieru i wyobraźnia.  

Opowiadamy o pogodzie na morzu: słoneczna, wiatr, burza lub sztorm. 

 

WYCISZANKA: 

Cisza na morzu, bałwan śpi. 

Kto się odezwie będzie nim. 

 

RYMOWANKA: 

Dudni woda w studni 

W cembrowanej studni. 

A dlaczego dudni? 

Bo jest woda w studni. 

 

RYMOWANKA NA LICZENIE 

- Gdzie jesteś?  

- Przy studni. 

- Co tam dudni? 

- Woda w studni. 

- Ile potrzebujesz? 

- Wiader sześć. 

- Teraz porachujesz. 

- Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 

 

 

 

ŚRODA 15.04.2020 
 

1. Zabawa ruchowa z elementem równowagi: „PRZEPRAWA”.  

Szeroki pas materiału lub prześcieradła (to będzie strumyk), pocięte 

kawałki gazety (to będą kamienie) i pas niebieskiej krepiny – strumyk. 

Następnie na materiale rozkładamy gazety – kamienie. Dzieci kolejno 

przechodzą po kamieniach tak, aby nie zamoczyć nóg. Po przejściu na 

drugą stronę liczą kamienie, na których stanęły.  

 

GIMNASTYKA DO WIERSZYKA LUB PIOSENKI 

https://youtu.be/EuCip5y1464 

 

https://youtu.be/EuCip5y1464


Ręce do góry, hop sa sa 

teraz kucnij i złap psa. 

Ręka prawa, ręka lewa 

i już latasz tak jak mewa. 

Hop do przodu klaśnij raz, 

teraz w dół a w górę dwa. 
 

Noga prawa noga lewa, 

kręcisz nogą tak jak trzeba. 

W lewo raz , w prawo dwa, 

skacz na nodze tak jak ja. 

Obrót w lewo klaśnij raz, 

zatańczymy jeszcze raz. 

 

2. PICIE WODY 
Wiersz Marleny Domiak, Anny Worek 

 

Słonko, woda, radość, życie,  

super zdrowie – wody picie.  

Uśmiech, piękno i uroda,  

da to wszystko zdrowa woda.  

Biegnij, klaśnij, zdrowo żyj,  

Mamo, Tato, wodę pij!  

Na pragnienie, na ochłodę,  

co dzień pij zdrową wodę.  

Rano, wieczór i o świcie,  

wciąż smakuje znakomicie.  

Rosnę szybko, zdrowo żyję,  

Mamo! Tato! Wodę piję! 

 
Dla rodziców: https://www.kalendarzrolnikow.pl/4422/prawdy-i-mity-na-temat-picia-wody 

WYKONANIE Z DZIEĆMI WODY ALKALICZNEJ  

Nie musisz kupować wody w sklepie. 

Składniki:  2 litry wody z kranu, przefiltrowanej lub przegotowanej, 1 płaska 

łyżka soli kłodawskiej, 1 cytryna.  

Wykonanie:  

Cytrynę pokroić w plasterki i dodać do naczynia z wodą i solą. Przykryć 

i pozostawić w temperaturze pokojowej na 12–24 godz.  

Wypić na czczo co najmniej 2 szklanki, pozostałą ilość popijać w ciągu dnia. 

Picie wody alkalicznej spowoduje, że organizm będzie lepiej nawodniony, 

oczyszczony z toksyn, odkwaszony. Zyskamy lepsze samopoczucie i więcej 

energii do działania. Zmniejszymy ryzyko otyłości, cukrzycy, nowotworów czy 

nadciśnienia. 

https://www.kalendarzrolnikow.pl/4422/prawdy-i-mity-na-temat-picia-wody


 

 

WYLICZANKA NA LICZENIE z bieganiem 

Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 

Mama daje jeść. 

Tata daje pić,  

A ty sobie idź! 

Raz, dwa, trzy, cztery, 

Nasza mamy robi sery,  

Tata strzela z broni, 

A ostatni goni! 

 
3. MAKÓWKOWY TEATRZYK H. Bechlerowej 

 

Zamiast makówek można wykorzystać 2 duże łyczki (jedna łyżka z chusteczką 

na głowie – to będzie mama, druga z przyklejonym czarnym wąsem – to będzie 

tata)) oraz 3 małe łyżeczki rożnych wielkości (lub takiej samej wielkości z 

paskami krepy o różnej długości – to będą sukienki). 

 

Makówkowy teatrzyk – jest tu na co popatrzeć!  

Makówkowa rodzina przedstawienie zaczyna.  

Jest tata, Mak wąsaty,  

i mama w chustce w kwiaty,  

i córeczki w sukienkach: duża, mała, maleńka.  

Makówkowa rodzina właśnie taniec zaczyna.  

Już tata Mak z wąsami macha w górze rękami i kłania się,  

i śpiewa, jak to się mak zasiewa.  

Do rodziny mówi tak:  

– Razem ze mną siejcie mak!  

Sieje mak razem z tatą mama w chustce w kwiaty  

i córeczki w sukienkach: duża, mała, maleńka.  

Kończy się przedstawienie!  

Słuchamy zapatrzeni...  

Jest cisza, spokój taki,  

jakby kto posiał makiem.  

 

Rozmowa na temat przedstawienia.  

Kto występował w przedstawieniu?  

Jak wyglądali członkowie rodziny pana Maka?  

Co robili?  

Wyjaśnienie znaczenia słów: CISZA JAK MAKIEM ZASIAŁ. 

 

 



ZABAWA ZE ŚPIEWEM:  

Siała baba mak, nie wiedziała jak, 

A dziad wiedział, nie powiedział, 

a to było tak! 

 

Moja ulubiona BAJKA NA DOBRANOC z lat dziecięcych: 

https://youtu.be/VkTfgAVqKo8 

Rysowanie ulubionej bajki na dobranoc. Zgadywanie przez pozostałych 

członków rodziny: „Jaka to bajka?” 

 

4. SIANIE WARZYW WSPÓLNIE Z RODZICAMI  

np. szczypiorku, koperku, pietruszki do doniczki  

EKSPERYMENT: Czy woda jest potrzebna roślinie do wzrostu? 

Zasianie w dwóch pojemnikach np. szczypiorku i umieszczenie na parapecie, ale 

podlewanie tylko zasianych nasion w jednym pojemniku. 

EKSPERYMENT: Czy słońce jest potrzebne do wzrostu roślin?                      

Zasianie w dwóch pojemnikach warzyw. Jeden pojemnik umieścić na 

słonecznym parapecie, a drugi w ciemnym miejscu. Obserwacja, co się będzie 

działo w ciągu kilu dni, gdy będziemy podlewać. 

 

WYLICZNAKA (ćwiczenie wymowy) 

Szły pchły koło wody,  

Pchła pchłę pchła do wody, 

A ta pchła płakała, 

Że ją tamta pchła popchała. 

 

 



 

CZWARTEK 16.04.2020 
 

1. ĆWICZENIA MATEMATYCZNO-ODDECHOWE na podstawie 

wiersza e. M. Skorek: „ ILE WRÓBLI?” (* oddech po liczeniu) 

 

Siedzi na drucie wróbelek mały.  

Przyfrunął drugi i plotkowały.  

Teraz niech dzieci pięknie poćwiczą  

i na wydechu ptaszki policzą:  

– Jeden, dwa.*  

 Do wróbli owych przyfrunął trzeci.  

Ile jest wróbli?  

Policzcie, dzieci. – Jeden, dwa, trzy.*  

A już za chwilę nowy tu siedział.  

Ile jest wróbli? Kto będzie wiedział?  

– Jeden, dwa, trzy, cztery.*  

Piąty wróbelek do ptaków leci.  

Ile jest ptaszków? Czy wiecie, dzieci?  

– Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć.*  

Szósty wróbelek do ptaków leci.  

Ile jest ptaszków? Czy wiecie, dzieci?  

– Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.* (...)  

 

 
PARA WRÓBLI. Samiec (wyżej) oznaczony jest kółeczkiem ze strzałką,  

a samica (niżej) kółeczkiem z krzyżykiem. 



 

 
 

Jak się nazywają te ptaki? 

Który to gil, wróbel, sikorka? 

Które odleciały, gdy nadeszła wiosna? 

Jakie ptaki przyleciały, gdy nadeszła wiosna? 

Bocian, skowronki, gęsi. 

Co ptakom niezbędne jest do życia? 

 

Każdy potrafi narysować kółko i kreskę, więc z łatwością narysuje każdego 

ptaka. 

NARYSUJE TYLE WRÓBLI, ILE BYŁO W WIERSZYKU. 

Lub  

Narysuj sześć dowolnych ptaków i nazwij je. 

 



2. ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH: 

 

KWIATY ROSNĄ - Dzieci naśladują rosnące kwiaty, które chwieją się na 

wietrze – stopy mocno opierają o podłogę, nie poruszają nimi, nogi mają 

złączone; lekko kołyszą tułowiem na boki.  

KWIATY WYCHYLAJĄ SIĘ DO SŁOŃCA - Dzieci nie zmieniają pozycji, 

podnoszą jedynie głowy do góry, tak jakby się opalały. Mówią na jednym 

wydechu:, Ale ciepło, ale przyjemnie.  

BUKIETY -  Dzieci – kwiaty – łączą się w bukiety: podchodzą do rodziców, 

trzymają się za ręce, nogi mają złączone, głowy podnoszą do góry i lekko 

odchylają się do góry. Po chwili prostują się i znowu odchylają. Oddychają przy 

tym powoli i głęboko.  

WĄCHAMY KWIATY -Dzieci naśladują trzymanie kwiatuszka w ręce i 

wąchanie go – wciągają powietrze nosem, a wydychają ustami.  

TANIEC KWIATÓW- Dzieci – kwiaty – przykucają na dywanie. Wybrane 

dziecko – kwiatowa wróżka – kolejno budzi je dotknięciem szyfonowej chustki. 

Dotknięte kwiaty wstają i tańczą według własnej inwencji przy melodii  

Walca J. Straussa Nad pięknym modrym Dunajem.  

 

 

hiacynt 



 

fiołki 
 

 

żonkile 



 

 
3. WYKONANIE KOLOROWYCH TULIPANÓW  

Dzieci owijają patyczki (łodygi) paskami zielonej bibuły lub zielonymi paskami 

papieru, doklejają po bokach liście wycięte z zielonego, dwustronnego papieru. 

Tulipany wykonać z papieru (wyciąć x3 , zgiąć na połowę i przykleić według 

wzoru na patyczek). 

 

 



 



 

MYCIE RĄK  

Przypomnienie: Kiedy należy myć ręce? 

Tutaj: po pracy plastycznej,  

ale także przed posiłkami, po posiłkach,  

przed korzystaniem z ubikacji i po korzystaniu z ubikacji… 

Pytanie do dzieci: Co tata powinien najpierw zrobić po powrocie do domu? 

1. Najpierw: Umyć ręce 

2. Potem: Przywitać się z nami. 

 

Piosenka: „MYDŁO LUBI ZABAWĘ” 

 

https://youtu.be/0RcZG7QFypE 
 

PIĄTEK 17.04.2020 
 

1. POSTACIE WODY: CIECZ, PARA WODNA, LÓD 

Bajka o magicznej wodzie: 

https://youtu.be/k56PPHB6xV0 

EKSPERYMENTY Z WODĄ: 

- zamarzanie 

- parowanie 

- gotowanie, stygnięcie wody 

 

WYKONANIE GALARETKI 

Z żelatyny i soku owocowego lub kupionej galaretki w proszku. 

Czy galaretka pachnie? 

TWORZENIE KOLORÓW 

- Wykonanie dwóch galaretek w kolorach: żółty i czerwony. 

Gdy galaretki trochę przestygną pomieszanie ich i uzyskanie koloru 

pomarańczowego. 

 

WĘDRUJĄCA WODA W KOLORACH… 

Przygotujcie: 

3 szklanki z wodą, 2 puste szklanki, ręczniki papierowe  

oraz barwniki w 3 podstawowych kolorach (czerwony, żółty, niebieski). 

https://youtu.be/k56PPHB6xV0


Zacznijcie od zabarwienia wody, a następnie ułóżcie szklanki naprzemiennie 

pełna z pustą. Papierowy ręcznik zwińcie w rulon i włóżcie jeden koniec do 

wody, a drugi do pustej szklanki. Po pewnym czasie woda zacznie się 

przemieszczać i napełniać puste pojemniki. Powstaną barwy pochodne: 

pomarańczowy i zielony. 

 

 

 
 

 
 

 

 



2.  „SEGREGOWANIE ODPADÓW” 

Wiersz  Radosław Rogana 

 

Czysta ziemia, zdrowa woda, 

błękit nieba i przyroda  

to prawdziwe skarby nasze,  

gdy jest jasno, światło gaszę.  

 

Lubisz przyrodę – szanuj ją.  

Ziemia to jest nasz wspólny dom.  

 

Sarna biegnie skrajem łąki,  

leci motyl do biedronki,  

piękny zapach lasu czuje…  

Śmieci w domu posortuje!  

 

 

ZABAWA Z WYKORZYSTANIEM ZMYSŁU WĘCHU: „CO TO ZA 

ZAPACHY?”  

Słoiczki zapachowe. Dzieci wąchają zapachy wydzielane przez różne 

substancje, np.: perfumy, rozgnieciony czosnek, utarty chrzan, płyn do płukania 

tkanin, odświeżacz powietrza, zapachowe zawieszki samochodowe, skórkę 

cytrusów, kapustę kiszoną itp., które są umieszczone w słoiczkach (z 

zakrętkami). Odkręcają słoiczki, wąchają i odgadują, co to za zapach. 

 

Zabawa z wykorzystaniem zmysłu węchu: „JAK PACHNIE…?” 

Słoiczki zapachowe z wcześniejszej zabawy, zielone i czarne paski z 

kolorowego (lub pasek w ulubionym kolorze oraz pasek w najmniej lubianym 

kolorze). Dzieci jeszcze raz wąchają zawartość słoiczków i oceniają, czy dany 

zapach jest przyjemny, czy im się podoba. Do każdego zapachu dobierają kolor, 

który do niego pasuje, (jeśli jest przyjemny – kolor zielony lub ulubiony kolor, 

jeśli nieprzyjemny – kolor czarny lub kolor, który najmniej lubią). 

  

SŁUCHANIE WIERSZA A. WIDZOWSKIEJ: „PRZYJACIELE 

PRZYRODY”.  

 

My, przedszkolaki, na ziemskiej kuli  

Wiemy, że Ziemię trzeba przytulić,  

Zadbać o lasy, powietrze, wodę,  

Kwiaty, zwierzęta – całą przyrodę.  

To źle marnować wodę w kąpieli  

Od poniedziałku aż do niedzieli.  

Po co bez przerwy nurkować w wannie?  



Lepiej z prysznica zrobić fontannę!  

 

Torba foliowa szczerzy zębiska.  

– Jestem z plastiku, sztuczna i śliska. 

Gdy będę plackiem leżeć na wodzie,  

Fokom i żółwiom chętnie zaszkodzę!  

– Ja także! – Wrzeszczy ze szkła butelka. 

 – W lesie się smażę niczym iskierka,  

A gdy rozgrzeję się jak ognisko, 

 Pożar wywołam i spalę wszystko!  

 

– Czy wy nie wiecie, okropne śmieci,  

Że na planecie mieszkają dzieci?  

Szust! Posprzątamy bałagan wielki,  

Osobno papier, plastik, butelki! Pstryk!  

 

Pamiętamy, by gasić światło,  

Wiemy, że pożar wywołać łatwo,  

A gdy widzimy sarenkę w lesie,  

To nie wrzeszczymy, aż echo niesie!  

Ten, kto przyrodę niszczy i truje,  

Niech się kolcami jeża pokłuje!  

 

ROZMOWA NA TEMAT WIERSZA 

O czym wiedzą wszystkie przedszkolaki? 

Kiedy bardziej oszczędzamy wodę – podczas kąpieli czy gdy bierzemy 

prysznic?  

Jak może zaszkodzić przyrodzie wyrzucona torba foliowa, a jak – szklana 

butelka?  

Dlaczego powinniśmy segregować śmieci?  

Co powinniśmy zrobić, gdy wychodzimy wieczorem z pokoju?  

 

 



 

1. ZABAWA PRZY PIOSENCE: „PIOSENKA EKOLOGICZNA”  

 

https://youtu.be/pRNtFXew_VE 

 

Ci, co lubią segregację 

Otóż oni mają rację 

Gdy w osobne pojemniki 

Lecą papier, szkło, plastiki 

 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 

 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 

 

A recykling trudne słowo 

Chodzi o to by na nowo 

Z naszych śmieci zrobić coś 

Papier, plastik albo szkło 

 

Cały świat jest w naszych rękach… 

 

Więc dorośli oraz dzieci 

Posłuchajcie 

Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś 

Żeby jutro dobrze żyć 

 

Cały świat jest w naszych rękach…. 

 

WSPÓLNE Z RODZICAMI SEGREGOWANIE ŚMIECI: 

Papier do worka niebieskiego 

Szklane butelki i inne do zielonego 

Plastikowe butelki i inne do żółtego 

ODPADY BIO do brązowego 

 

 

 

https://youtu.be/pRNtFXew_VE


 
 

 

 



 
 

 



2.  ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE USPRAWNIAJĄCE NARZĄDY 

MOWY – język, wargi, żuchwę.  

 

Potrzebne lusterko dla dziecka i dla dorosłego. 

Demonstrujemy prawidłowe wykonanie ćwiczeń, powtarzając je kilkakrotnie: 

 

RZEKA – dzieci naśladują łódkę płynącą po rzece od brzegu do brzegu – 

poruszają językiem pomiędzy otwartymi kącikami ust. Następnie naśladują 

odgłos rzeki: plum, plum, plum.  

RYBKI – dzieci naśladują rybki, które wyskakują z wody – unoszą czubek 

języka w stronę nosa, a po chwili opierają go o górne zęby, kilkakrotnie 

powtarzają ten ruch.  

PSZCZÓŁKI – dzieci naśladują ruchy latających pszczół – opierają język o 

wewnętrzną stronę górnych zębów, a następnie język opada do wewnętrznej 

strony dolnych zębów.  

MIÓD – dzieci naśladują misia, który zjadł baryłkę miodu i oblizuje się po jego 

zjedzeniu – prowadzą język ruchem okrężnym po górnej i po dolnej wardze. • 

Czyste powietrze – dzieci wdychają świeże powietrze – wciągają powietrze 

nosem i wypuszczają ustami.  

WĄŻ – wśród trawy sunie wąż, dzieci naśladują odgłos syczenia węża na głosce 

sssssss – opierają język o dolne zęby, rozciągają wargi szeroko – jak do 

uśmiechu. Kontrolują w lusterku, czy język nie wychodzi przed zęby. 

 

 

Na prośbę rodziców  

Link do kart pracy cz.2 „Nowe przygody Olka i Ady”, z którymi dzieci 

pracowały w przedszkolu 

 
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-aplus-kp-

cz2.pdf?fbclid=IwAR2LvZIY8WY1swU5-tsClaKMGZmwO5Mjxn8-vij6Aw3vhIQZTt0b-rfbTl8 
  

Poniżej propozycje zadań przygotowujących do nauki pisania. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-aplus-kp-cz2.pdf?fbclid=IwAR2LvZIY8WY1swU5-tsClaKMGZmwO5Mjxn8-vij6Aw3vhIQZTt0b-rfbTl8
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-aplus-kp-cz2.pdf?fbclid=IwAR2LvZIY8WY1swU5-tsClaKMGZmwO5Mjxn8-vij6Aw3vhIQZTt0b-rfbTl8


 
 

 

 

 



 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 


