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Dzień dobry Kochane Kotki. Dzisiaj wspólnie się pobawimy i znajdziemy 

lekarstwo na zły humorek, który czasami nas dopada. A do wszystkich zabaw 

zapraszamy nasze mamy, bo to one są najlepszym lekarstwem na wszystkie 

nasze zmartwienia i troski.  

 

1. ,,Miny w lusterku” – zabawa.( przygotuj lusterko) 

Dziecko otrzymuje lusterko. Robi różne miny i obserwuje w jaki sposób zmienia się wyraz 

twarzy podczas przedstawiania różnych uczuć. 

,,Spędzam czas z rodzicami” – zabawy i ćwiczenia poranne.                                  

( opis z poniedziałku). Cały czas zwracamy uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 

,,Moje zakupy”. Karta pracy, cz. 4, s. 42. 

Przeczytaj i narysuj co znajduje się na liście zakupów. 

2. ,,Nasza Mama Czarodziejka”  - słuchanie opowiadania Joanny 

Papuzińskiej. 

Moc naszych mam jest niezwykła i potrafią znaleźć rozwiązanie w każdej sytuacji. 

Posłuchajcie zabawnej opowieści o mamie czarodziejce. Jak mama odczarowała Wielkoluda? 

https://www.youtube.com/watch?v=_rAdsxRKZvg 

,,Moje emocje”. Wyprawka 33. 

Wytnij elementy i przyklej każdy z nich na oddzielnej kartce. Nazwij przedstawione emocje, 

które przeżywają dzieci i narysuj w jakich sytuacjach mogą się zdarzyć. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_rAdsxRKZvg


 

3. ,,Orientacja na kartce papieru” – zabawy matematyczne. 

❖ Doskonalenie umiejętności wskazania na kartce papieru góry, dołu, prawego brzegu, 

lewego brzegu. 

❖ Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

❖ Ćwiczenie spostrzegawczości. 

Przygotuj kartkę oraz kredki w kolorach: czerwonym, niebieskim, zielonym, czarnym. 

,,Wskazanie miejsc na kartce”,  rodzic mówi – dziecko wskazuje. 

- górny brzeg kartki 

- dolny brzeg kartki 

- prawy brzeg kartki 

- lewy brzeg kartki 

- lewy górny róg 

- prawy górny róg 

- lewy dolny róg 

- prawy dolny róg. 

 

,,Rysowanie linii na kartce” rodzic mówi – dziecko rysuje 

- od góry do dołu 2 linie czerwone 

- od dołu do góry 2 linie czarne 

- od lewego brzegu do prawego 3 linie zielone 

- od prawego brzegu do lewego 3 linie niebieskie. 

 

4. ,,Rodzinny spacerek”. 

Jeżeli jest to możliwe, zaproś rodziców na spacer, podczas którego obserwuj, co zmieniło się 

w przyrodzie.  

 

 


