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„Poziomki”- piątek, 09.04.21r. 

Szczęść Boże ! Witajcie Poziomki.                                                  

Przesyłam ostatnią część zadań na ten tydzień. Mam nadzieję, że 

zobaczymy się w poniedziałek w przedszkolu.                                   

Pozdrawiam Was ciepło  

 

Na początek porcja ćwiczeń. Koniecznie zaproście mamę lub tatę    

1. Siad rozkroczny twarzą do siebie. Naprzemienne skłony i leżenie 

(przeciąganie partnera). 

2. Siad rozkroczny twarzą do siebie. Dziecko  dotyka  stopami stóp rodzica, 

unoszą nogi lekko w górę i „jadą na rowerze” : szybko – wolno. 

3. Siad tyłem. Dziecko wykonuje skłon do kolan, a rodzic delikatnie kładzie się 

na jego plecach-  i zmiana. 

4. Siad skulny. Dziecko zwija się w kłębek, a rodzic usiłuje rozwiązać „paczkę”. 

5. Improwizacja ruchowa przy muzyce – waszej ulubionej. Swobodny taniec 

indywidualnie oraz w parach (według inwencji dzieci) w tempie wolnym oraz 

szybkim. 

6. Prowadzenie „ślepca”. Dziecko zamyka oczy i jest prowadzone przez rodzica 

po mieszkaniu w różnych kierunkach- i zmiana, teraz rodzic jest prowadzony 

przez dziecko. 

7. „Winda”. Dziecko i rodzic stoją, opierając się o siebie plecami. Trzymając się 

pod ręce, próbują najpierw usiąść, a następnie wstać. 

8. Pozycja stojąca. Dziecko stoi w rozkroku, rodzic przechodzi na czworakach 

pod „mostkiem”- pomiędzy nogami partnera; i zmiana- teraz rodzic próbuje 

przejść . 

9. Leżenie na plecach. Dziecko leżące jest turlane delikatnie przez rodzica na 

brzuch i znów na plecy. 
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Posłuchajcie wiersza i spróbujcie naśladować czynności, o jakich mowa w 

tekście:  

 

 „Rolnik” –  Zbigniew Dmitroca 

Rolnik rano rusza w pole  (dziecko maszeruje) 

Orać pługiem czarną rolę.(dziecko zatrzymuje się, kładzie  ręce na 

ramionach mamy/taty/brata/siostry i maszerują w miejscu) 

Sieje zboże i buraki, (dziecko stoi w kole, naśladuje sianie ziarenek) 

Z których potem są przysmaki. (dziecko masuje się po brzuchu) 

 

– Dokąd rusza rano rolnik? 

– Co robi rolnik w polu? 

– Po co rolnik sieje zboże? 

 

„Moja uprawa” 

Zachęcam  was do założenia w domach własnych upraw. 

Możecie  zasiać  rzeżuchę, zasądzić szczypiorek lub fasolkę i 

oberwać jak rosną.  Nasionka należy wysiać na przygotowane 

podłoże. Talerzyk  lub podstawkę wyłożyć watą lub wysypać 

ziemię. A pamiętacie, czego potrzebują roślinki, by pięknie rosły? 

         

Poniżej zobaczycie, jak to niesamowicie wygląda: 

Taniec kwiatów 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zb4uSjaoxq8&t=94s
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       Poproszę teraz  rodziców o przygotowanie liczmanów                      

( klocki, patyczki) dla  dziecka.  

Dzieci mają za zadanie ułożyć na kartce odpowiednią liczbę 

elementów  i przeliczyć   

1) W zagrodzie są: 3 świnki, 2 krowy i 2 kozy. Ile zwierząt jest w 

zagrodzie? 

2) W kurniku mieszkają: 3 kury, 1 kogut, 4 kaczki. Ile ptaków 

mieszka w kurniku? 

3) Koło domu chodzą: 2 czarne koty, 2 rude koty, 3 koty w prążki i 1 

biały. Ile kotów chodzi koło domu? 

4  W oborze są: 4 cielątka i 5 krów. Ile zwierząt mieszka w oborze? 

5)  Na podwórku stoi : 1 traktor, 4 przyczepy, 2 kombajny. Ile maszyn 

jest na podwórku? 
  

,,W polu” – wykonanie pracy plastycznej- tech. collage .  

Kartkę pomalujcie farbami tworząc pola. Można użyć kolorów 

brązowych, zielonych, mieszać z sobą kolory. 

W starych gazetach poszukajcie kwiatów, traw i innych roślin. 

Wytnijcie nożyczkami.  Możecie też narysować  słonko i inne 

elementy- może traktor na polu ? Następnie naklejcie te elementy  na 

wyschnięty obraz pola. 

 

 


