
Kwiecień: tydzień 2 

12.04.2021  

Tematyka tygodnia: Cuda i dziwy  

 

Cele ogólne  

• rozwijanie koncentracji uwagi,  

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,  

•  wyrabianie postawy proekologicznej, 

• rozwijanie sprawności fizycznej, 

• rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie dziesięciu, 

• poznawanie zjawiska powstawania dnia i nocy. 

Cele operacyjne  

Dziecko:  

• słucha z uwagą czytanego tekstu,  

• odpowiada na pytania dotyczące opowiadania,  

 

Poniedziałek, 12.04. 2021 

Temat dnia: Na planecie Chustolandia 

 

Dzień dobry! 

Co tam u Ciebie? Mam nadzieję, że humor pomimo wszystko dopisuje?  

W tym tygodniu zajmiemy się tematyką KOSMOSU       Będzie bardzo ciekawie! Zapewniam  

Cię       Jako rozpoczęcie zajęć i wstęp do tej tematyki chciałam zaprosić Cię do 

wysłuchania piosenki „ W Układzie Słonecznym..”  

 

 

 

 

 

 

 

Piosenkę można odtworzyć tutaj: https://youtu.be/yxVMhKt-cvI 

https://youtu.be/yxVMhKt-cvI
https://youtu.be/yxVMhKt-cvI


Mam nadzieję, że piosenka Ci się podobała i że przypomniałaś/łeś sobie nazwy 

poszczególnych planet        

Teraz zapraszam Cię do porannej gimnastyki, rozruszamy się po weekendzie       

 

 

Piosenkę otworzyć można tutaj: 

https://youtu.be/4T9mvzAZhD8 

Bardzo dobrze Ci poszło ! Brawo       

Teraz proszę abyś przygotował/a różnego rodzaju szyfonowe chustki w kolorach: 

zielonym, czerwonym, żółtym, niebieskim. Proszę, oglądaj chustki, dotykaj nimi 

twarzy – z otwartymi, a potem z zamkniętymi oczami. Podrzucaj je i łap.  

Na koniec określ cechy chustek (jakie one są): delikatne, lekkie... Teraz zapraszam Cię do 

zabawy na odprężenie       

Poproś rodziców aby odtworzyli utwór relaksacyjny:  

https://youtu.be/Eh_dH40FRhc 

 

 

Próbuj tańczyć z chustką przy nagraniu spokojnej muzyki        

https://youtu.be/4T9mvzAZhD8
https://youtu.be/Eh_dH40FRhc
https://youtu.be/4T9mvzAZhD8


I jak podobała Ci się zabawa z chustką ? Jeżeli tak zapraszam Cię już  do kolejnej       

Mama lub tata mówi, że istnieje planeta, na której mieszkańcy noszą chustki na różnych 

częściach ciała. Ta planeta nazywa się Chustolandia. A TY proszę,  noś chustki na 

różnych częściach ciała. Co kilka minut zmieniaj miejsca, na których je kładziesz. 

Brawo! Co za szybkość ! Zadanie idealnie wykonane       

W takim razie nie przedłużam i wskakujemy w kolejną zabawę: 

 

 

Teraz poruszać się będziesz w zależności od koloru podniesionej chustki. Mama lub tata 

umawia się, że gdy podniesiesz: – zieloną chustkę –będziesz stać w miejscu, – czerwoną 

chustkę – będziesz poruszać się, jakbyś był/a kosmonautą na Księżycu, – żółtą chustkę 

– będziesz się czołgać, jakby przygniatała Cię siła przyciągania (grawitacji) nowej planety, 

– niebieską chustkę –poruszaj się jak robot. 

POWODZENIA!       

Jestem pewna, że poszło CI bardzo dobrze! Super! Gotowy do kolejnej zabawy? 

To 3,2,1 zaczynamy! Mam dla Ciebie propozycję zajęć plastycznych „ Zbuduj 

rakietę” 

 

 

  

 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazek można pobrać tutaj: 

https://drive.google.com/file/d/167nDiO66DKvc8wy_7NygY83cuRpqr9SK/view?usp=sh

aring 

Jeżeli nie masz możliwości wydrukowania powyższej karty – nie martw się, możesz sam/a 

wyciąć figury z kolorowego papieru i stworzyć własna rakietę bądź po prostu ją namalować! 

 Dla chętnych mam zadanie ekstra       zapraszam do zrobienia masy sensorycznej 

marchewkowej       Przepis poniżej: 

  

 

 

 Przepis pochodzi z : 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/167nDiO66DKvc8wy_7NygY83cuRpqr9SK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/167nDiO66DKvc8wy_7NygY83cuRpqr9SK/view?usp=sharing


 

Cała książka do pobrania tutaj (polecam – bardzo ciekawe pomysły)       

https://drive.google.com/file/d/14sLszPcOzyHJDhjX089dOtDd62jHgUqJ/view?usp=sha

ring 

Z masy zapraszam do stworzenia kosmicznych pojazdów/ ufoludków !       życzę 

kreatywnego tworzenia        

Dla dzieci 6-letnich dziś wprowadzamy literkę F  

WSTĘP 

Piosenka o literce F 

 

 

https://youtu.be/e5pRuzVeyYA 

Wprowadzanie litery f 

 

 

https://youtu.be/-oFhAkZLGSU 

Tutaj można pobrać karty pracy: 

 

https://drive.google.com/file/d/1aWlSqw5PXo2T0LpQImk8lcX3V7KyKE8o/view?usp=s

haring 

https://drive.google.com/file/d/14sLszPcOzyHJDhjX089dOtDd62jHgUqJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14sLszPcOzyHJDhjX089dOtDd62jHgUqJ/view?usp=sharing
https://youtu.be/e5pRuzVeyYA
https://drive.google.com/file/d/1aWlSqw5PXo2T0LpQImk8lcX3V7KyKE8o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aWlSqw5PXo2T0LpQImk8lcX3V7KyKE8o/view?usp=sharing
https://youtu.be/e5pRuzVeyYA
https://youtu.be/-oFhAkZLGSU


https://drive.google.com/file/d/1yru5L95DKx_yMhKZbrHR9k9QqMQGilU2/view?usp=s

haring  

 

Życzę Ci ciekawego dnia      Do jutra! 

 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu mailowego: m.olbrich@mp18.pl 

Postaram się, jak najszybciej odpowiadać na Państwa maile –dostępna będę codziennie w 

godzinach 9 – 14.  

Dodatkowo do materiałów dorzuciłam kolorowanki i zadania dodatkowe związane z 

tematyką zajęć😊 

Jeśli Państwo chcieliby wykonać dodatkowe zdania bądź odsłuchać piosenki z ubiegłego 

tygodnia przesyłam linki: 

Materiały z zajęć + dodatkowe: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Hp0tDPh92z6lk9qz0V8TjmtnFSuBFRf1?usp=s

haring 

 

Piosenki: 

https://drive.google.com/open?id=1hjDwIP8yB-HyH05sotFXk1p80MQshozK 

Teksty piosenek: 

https://drive.google.com/open?id=1QjJWxGSmVkGvDF0LBFYTKqPRpyGhLwdC 

 

 

Pozdrawiam, 

Magda Olbrich 
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