
WTOREK 

05.05.2020 r. 

TEMAT TYGODNIA: MOJA MIEJSCOWOŚĆ MÓJ REGION. 

TEMAT DNIA: MOJA OKOLICA MNIE ZACHWYCA! 

 

Dzisiaj dowiecie się o tym jak piękna jest Wasza okolica. 

 

1. WIERSZYK. 

Wysłuchanie wiersza pt. „Tydzień” autorstwa Jana Brzechwy.  

 

„Tydzień” 

Tydzień dzieci miał siedmioro: 

"Niech się tutaj wszystkie zbiorą!" 

Ale przecież nie tak łatwo 

Radzić sobie z liczną dziatwą: 

Poniedziałek już od wtorku 

Poszukuje kota w worku, 

Wtorek środę wziął pod brodę: 

"Chodźmy sitkiem czerpać wodę." 

Czwartek w górze igłą grzebie 

I zaszywa dziury w niebie. 

Chcieli pracę skończyć w piątek, 

A to ledwie był początek. 

Zamyśliła się sobota: 

"Toż dopiero jest robota!" 



Poszli razem do niedzieli, 

Tam porządnie odpoczęli. 

Tydzień drapie się w przedziałek: 

"No a gdzie jest poniedziałek?" 

Poniedziałek już od wtorku 

Poszukuje kota w worku-  

I tak dalej… 

 

2. PIOSENKA. 

„Jestem muzykantem konszabelantem”. 

https://www.youtube.com/watch?v=3UYIl4iwnO4 

 

3. MOJA OKOLICA MNIE ZACHWYCA. 

W swojej okolicy możesz zobaczyć między innymi: 

Parki 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3UYIl4iwnO4


 

Place zabaw 

 



 

 

4. ZABAWA W RYMOWANKI.  

1. Pokaż (imię dziecka), gdzie masz oko, 

gdzie masz ucho, a gdzie nos, 

gdzie masz rękę, gdzie masz nogę, 

gdzie na głowie rośnie włos. 

Daj mi rękę, 

tupnij nogą, 

kiwnij głową: tak i nie. 

Klaśnij w ręce. 

Hop do góry! 

Razem pobawimy się. 

 

 



 (W tej wyliczance po kolei pokazujesz palce – zaczynając od kciuka). 

2. Ten pierwszy to dziadziuś, 

A przy nim babunia. 

Największy to tatuś, 

A przy nim mamunia 

A to ja dziecinka mała, 

I oto moja rodzinka cała. 

 

 (W tej rymowance pokazujesz to, o czym mówisz). 

3. Rączki robią klap, klap, klap (klaszczemy) 

Nóżki robią tup, tup, tup (tupiemy) 

Tutaj swoją główkę mam (pokazujemy) 

I po brzuszku bam, bam, bam (klepiemy się po brzuchu) 

Buzia robi am, am, am (pokazujemy) 

Oczka patrzą tu i tam (kręcimy głową) 

Tutaj swoją główkę mam (pokazujemy) 

I na nosku sobie gram (gramy na nosie jak na flecie). 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. PRACA PLASTYCZNA. 

Pokoloruj obrazek kredkami lub pomaluj farbami. 

 

 

 

 



6. PROPOZYCJA ZABAW.  

Zabawa umuzykalniająca.  

„Rączki robią klap, klap, klap” 

https://youtu.be/qhvS9qq8_g8 

Rączki robią klap, klap, klap. 

Nóżki robią tup, tup, tup. 

Tutaj swoją główkę mam 

i na brzuszku sobie gram. 

Buźka robi am, am, am. 

Oczka patrzą tu i tam, 

tutaj swoje uszka mam 

i na nosku sobie gram. 

Ćwiczenie oddechowe. 

„Dmuchamy baloniki” 

Dziecko nabiera w policzki dużo powietrza i wypuszcza je porcjami, uderzając delikatnie 

piąstkami w policzki. 

 

 

https://youtu.be/qhvS9qq8_g8

