
Dzień dobry Kochane przedszkolaki!  

I. 

Na początek poruszajmy się trochę przy muzyce. Spróbujcie sami wymyślić wesoły taniec do 

melodii :) 

https://www.youtube.com/watch?v=UiiZfPvj8SU  

i jeszcze jeden: 

https://www.youtube.com/watch?v=6BwHuwiknOs  

 

Potańczyliście? To teraz zabieramy się do pracy :) 

 

II. 

1. Poćwiczymy czytanie.  

Celem poniższego zadania będzie połączenie zdań z obrazkami, które ilustrują ich treść. 

Ćwiczenie można wykonać w następujący sposób: 

1. Dziecko wycina prostokąty ze zdaniami. 

2. Przygląda się poszczególnym obrazkom. 

3. Czyta zdania i dopasowuje je do odpowiednich obrazków. 

4. Przykleja pod obrazkami właściwe podpisy. 

Karty pracy do zadania w załącznikach. 

 

Kolejne zadanie polega na uzupełnieniu zdania odpowiednim wyrazem. Z karty pracy 

wycinamy wyrazy i dopasowujemy je do odpowiedniego zdania. Oczywiście musicie 

przeczytać i zdanie, i wyraz. Ale wierzę,że świetnie dacie sobie radę.  

Karta pracy w załączniku. 

 

W ostatnim zadaniu musicie odszukać literkę różniącą się od pozostałych. Pokolorujcie ją na 

żółto.  

Karta pracy w załączniku. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UiiZfPvj8SU
https://www.youtube.com/watch?v=6BwHuwiknOs


2. Po umysłowych ćwiczeniach przydałby się jakiś wartościowy...może koktajl? 

Podam Wam przykładowy przepis na bardzo pyszny koktajl dla dzieci. Ale Wy oczywiście 

możecie pozmieniać w nim składniki :) 

 

Składniki: 

- 7 truskawek (teraz są świeże i najpyszniejsze)  

- dojrzały banan 

- mały kubeczek jogurtu naturalnego 

- listki świeżej melisy 

- wiórki gorzkiej czekolady 

Owoce dokładnie umyj, oczyść z szypułek. Banana obierz ze skórki, odetnij ciemne końcówki 

i pokrój na nieduże kawałki. Owoce włóż do głębokiego pojemnika, dodaj jogurt i zmiksuj 

całość blenderem do uzyskania jednolitej, ale dość gęstej konsystencji. Koktajl przelej do 

szklanek, posyp odrobiną wiórków czekoladowych i udekoruj listkiem świeżej melisy. 

Smacznego!  

Jeżeli chodzi o używanie blendera, to o pomoc poproście kogoś dorosłego- nie róbcie tego 

sami. 

 

Mam nadzieję, że taki koktajl będzie Wam smakował. Jest nie tylko pyszny ale zawiera też 

bardzo dużo witamin. 



 

III. 

Wakacje są już coraz bliżej. Cały rok pięknie pracowaliście. Posłuchajcie teraz muzyki i 

powspominajcie wesołe chwile z przedszkola :) 

https://www.youtube.com/watch?v=ATBE-3Oz7ek  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ATBE-3Oz7ek

