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Zadania na wtorek  

Witajcie Misie ! 

 

1. Na początek proponuję  zabawy gimnastyczne  przy muzyce  

- Zgodnie z muzyką–  maszeruj po obwodzie koła , gdy słyszysz głośną muzykę , a w 

przysiadzie, gdy nagranie muzyki jest ciche. 

- Tańczące bibułki– przy nagraniu dowolnej muzyki  swobodnie tańcz i poruszaj 

paskami bibułki trzymanymi najpierw w prawej, a potem w lewej ręce. Podczas przerwy 

w muzyce  przykucaj i układaj z bibułki dowolne kształty na podłodze. 

-  Marsz z muzyką – rytmicznie maszeruj dookoła pokoju  przy nagraniu muzyki  

Podczas przerwy w muzyce  przykucaj i wyskakuj w górę. 

  2.Wykonaj kartę pracy s. 39 

Nazwij zwierzęta przedstawione na zdjęciach. Otocz pętlą owady. Dokończ 

rysunek motyla według wzoru. 

 

3. Posłuchaj opowiadania i zilustruj je ruchem 

Nastała wiosna. Dzisiaj wybierzemy się na łąkę. 

Spaceruj w dowolnym kierunku . 

 Jak tutaj pięknie! Tyle kwiatów i miękka, świeża trawa! 

Nabierz  powietrza nosem, wydychaj ustami na samogłosce – ooo! i sylabie 

aaaach! Ponownie maszeruj w dowolnym kierunku . 

 Czy czujesz, jak pachną kwiaty i kwitnące krzewy? 

Zatrzymaj  się, nabierz powietrza nosem, a wypuść  ustami, naśladując wąchanie kwiatów. 

Następnie udaj, że  kichasz. 

 Pora odpocząć. Kładziemy się na trawie i powoli oddychamy. 

Wykonuj wdech nosem, wydech ustami, następnie wdech ustami i wydech ustami. 

 Zasypiamy, słuchamy wiosennej muzyki 

W tle słychać cichą muzykę. Oddychaj miarowo  z dłońmi ułożonymi na przeponie. 

 Zaczyna powiewać wiatr. Szumi trawa. Wiatr wieje coraz mocniej. 

Wstań i nabierz  powietrza nosem i wypuść  je ustami , równocześnie wypełniając 

powietrzem policzki. 

  

4. Pobawimy się z  sześcianem.  

- Przypomnij sobie jak wygląda  kwadrat. 



- Narysuj w powietrzu kształt kwadratu. 

- Jakie są boki kwadratu? 

 

5.Wykonaj kartę pracy  s. 40. 

Oglądaj  sześciany. Określ  różnice i podobieństwa między nimi. 

Obejrzyj  rozłożony  sześcian – jego siatkę. Policz  kwadraty . Narysuj  na każdej  

ścianie innego owada . Obejrzyj  obrazki  sześcianu w różnym położeniu. 

  

6.Czy to prawda, czy to fałsz? Odpowiedz na pytania: 

  

- Konik polny w wodzie gra. 

- Żaba dwie głowy ma. 

- Biedroneczki są w kropeczki. 

- Motyle mają ciepłe czapeczki. 

-  Stokrotka jest czerwona. 

-  Ważka jest większa niż wrona… 

 

7.Wykonaj  kartę  pracy s. 41. 

Rysuj szlaczki  po śladach, a potem – samodzielnie. Rysuj motyla po śladach. 
Pokoloruj  rysunek. Rysuj  po śladzie drogę motyla do stokrotki. 


