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Poranna gimnastyka 

Dzień dobry Przedszkolaki! 

Dzień zaczniemy od porannej 
gimnastyki! 

Poniżej znajduje się link  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LN
ouuY9zrKQ 



„Zwierzęta gospodarskie i ich dzieci” 

 Rodzic prosi, by dziecko 
nazwało kolejno na 

obrazkach wszystkie zwierzęta 

hodowlane 

 Dziecko z rodzicem dobiera i 

liczy członków rodzin zwierząt, 

klasyfikuje je według 

wielkości. 

 Dziecko utrwala nazwy 
rodziców i potomstwa (koń – 

klacz – źrebię, byk – krowa – 
cielę, kogut – kura – kurczę, 

baran – owca – jagnię). 



„Znajdź i połącz w pary” 



„Kacze zwyczaje” 
zabawa muzyczno-

ruchowa 

 Do zabawy będzie potrzebna szarfa/hula 

hop/długi sznurek. Dziecko na podłodze 

układa z tego „bazę” w kształcie koła. 

 Po włączeniu muzyki „kaczka” naśladuje 

ruchem „kaczy chód” po pokoju. Na przerwę 

dziecko wrca do „bazy” i naśladuje: 

 Kaczka pije wodę – picie wody 

 Kaczka czyszci pióra – mycie się, próbuje 

dotknąć buzią ramion 

 Kaczka pływa – pływanie 

link   

https://www.youtube.com/watch?v=XWV6zQ-

ddqU 



Baśń „Brzydkie kaczątko” 
H.Ch. Andersen 

 Rodzic czyta dziecku fragmenty 
„Brzydkiego Kaczątka”, bądź 
przedstawia w formie nagrania. Po 
zapoznaniu dziecka z historią rodzic 
zadaje pytania: 

– Dlaczego kaczątko nie mogło znaleźć 
przyjaciela? 

– Czym kierowały się zwierzęta, odtrącając 
pisklę? 

– Jak czuł się młody łabędź? 

       

link  

https://www.youtube.com/watch?v=-
pLvAyocJlU 



„Kim było brzydkie kaczątko?” 
– ćwiczenia motoryki małej 
 

 Dzieci dostają kontury łabędzia i wykonują pracę 
plastyczno-techniczną. Metodą wydzierania i 
ugniatania dzieci ozdabiają zwierzę. 

 Rodzic rozmawia z dzieckiem o losie tytułowego 
kaczątka. Zadaje pytania, czy zachowanie 
innych zwierząt wobec bohatera było 
odpowiednie. 

 Wniosek z rozmowy powinien być następujący: 
Nie powinniśmy osądzać nikogo po wyglądzie i 
na pierwszy rzut oka. W miarę upływu czasu 
zmieniamy się i z „brzydkiego kaczątka” 
przekształcamy w pięknych i dalej dobrych ludzi. 
Trzeba tylko czekać cierpliwie i być 
wyrozumiałym. Nie należy w żadnym wypadku 
wyśmiewać się czy dokuczać innym. 

 Do stworzenia prac plastycznych będą 
potrzebne bibuła, plastelina, kolorowe kartki 
papieru, klej. 

 




