
Środa: 

 
Dziś czas na zajęcia z naszego Kącika dobrego Startu! Wiem że niektórzy z was już zrobili tą kartkę pracy! 

Ważne aby podczas kreślenia wzoru śpiewać piosenkę (tak zakłada nasza metoda Marii Bogdanowicz) 

późniejszym krokiem jest wykonanie nauczonego wzoru na karcie pracy z koszyczkiem!  
 

Dla tych którzy już zeskanowali kod QR z kart pracy piosenka jest już znana dla tych którym się nie udało 

podeślę piosenkę na filmiku nagranym telefonem niestety nie udało mi się skopiować pliku do odtworzenia. 

Dlatego zachęcam do pobrania aplikacji i odtwarzania samodzielnego piosenek. 
 

Wzór można kreślić na kartce, w powietrzu, na tacy z wysypaną kasz, można malować go farbą lub wg 

własnego pomysłu! Rączka niech ćwiczy na wiele sposobów.  
 

Praca plastyczna Pisanka wielkanocna  

Pisanki wyklejamy plasteliną (robimy kulki z plasteliny dostosowane wielkością do kółeczek i dociskamy 

paluszkiem). 
Załączam obraz kilku pisanek do wydruku. Jeżeli nie mamy drukarki, możemy pracę odrysować z 

komputera. Jeśli nie mamy plasteliny można pisankę pomalować farbami.  

 
Zachęcam do samodzielnego wycinania przez dzieci np. tej pisanki po skończonej pracy. 

 

Zabawy ruchowe: 

Igła w stogu siana – do tej zabawy potrzebna nam będzie duża reklamówka, skrawki gazet, małe przedmioty. 

Rodzic chowa przedmiot w reklamówce pełnej skrawków gazet. Zadaniem dziecka jest odnaleźć przedmiot, 

który jest tam schowany. 

Raz, dwa, trzy – baba jaga patrzy – dzieci bardzo lubią tę zabawę, jedna osoba to Baba Jaga. Stoi tyłem do 
pozostałych i woła: „Raz, dwa trzy, Baba Jaga patrzy”. W tym czasie dziecko szybko biegnie w jej stronę. 

Na słowo „patrzy” Baba Jaga odwraca się. Kto nie zdołał się zatrzymać w bezruchu, wraca na start, kto 

dotknie Baby Jagi, ten zajmuje jej miejsce. 

 

Rozgrzewamy narządy mowy: 

Sprzyja to wyrazistemu wymawianiu głosek i wyrazów. Państwo czytają bajkę,  

a dzieci pokazują to co robią smerfy :) 

„BAL W WIOSCE SMERFÓW” 

W wiosce Smerfów trwają przygotowania do balu karnawałowego. Wszyscy robią to, co najlepiej potrafią. 

Łasuch przyrządza pyszne potrawy (oblizujemy wargi ruchem okrężnym), Pracuś z małymi Smerfikami 

dekorują salę balową balonami (wdychamy powietrze nosem i zatrzymujemy je przez chwilę w buzi, 
następnie wypuszczamy je ustami) i serpentynami (wolno wysuwamy język z buzi ruchem wahadłowym – 

od lewej do prawej strony). Laluś i Zgrywus przygotowują sprzęt muzyczny. Papa Smerf wszystkiego 

dogląda i cieszy się, że wszyscy razem w harmonii współpracują (uśmiechamy się szeroko nie pokazując 
zębów). 

Tymczasem Smerfetka przymierza swoje piękne suknie balowe (kilkakrotnie dotykamy językiem prawego 

kącika ust, następnie lewego, potem górnej wargi, dolnej wargi), maluje usta (przeciągamy językiem po 

górnej wardze następnie po dolnej), na końcu poprawia fryzurę. Teraz już może iść na bal z uśmiechem na 
ustach (uśmiechamy się szeroko nie pokazując zębów). 

Kiedy wszystko jest gotowe rozpoczyna się bal. Orkiestra gra skoczne melodie (śpiewamy w różnym tempie: 

la, la, la). Rozbawione Smerfy tańczą wesoło (otwieramy buzię szeroko i poruszamy językiem we wszystkie 
strony, dotykając nim różnych miejsc w jamie ustnej). Na balu można skosztować pysznego ciasta 

(oblizujemy wargi ruchem okrężnym), można napić się też pysznego soku ze smerfojagód (oblizujemy wargi 

ruchem okrężnym). 

W wiosce Smerfów panuje miła atmosfera, wszyscy bawią się wspaniale (śpiewamy: ha, ha, ha). Nikt nawet 

nie pomyśli o złośliwym Gargamelu i jego kocie Klakierze. 



Życzę owocnej pracy i dziękuję za zaangażowanie. Zachęcam do przesyłania efektów waszej pracy. Jutro 

zadania na czwartek oraz piątek.  


	Rozgrzewamy narządy mowy:

