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4-8 MAJA - ŚRODA 
 
1. DBAMY O ROZWÓJ UMYSŁOWY
Praca z tekstem - rodzicu, przeczytaj d

zrozumienie tekstu, korzystając z propozycji pytań do wiersza

,, Warszawa’’ 
Jaka wielka jest Warszawa! 
Ile domów, ile ludzi! 
Ile dumy i radości 
W sercach nam stolica budzi! 
 
Ile ulic, szkół, ogrodów, 
Placów, sklepów, ruchu, gwaru, 
Kin, teatrów, samochodów, 
I spacerów i obszaru! 
 
Aż niestara Wisłą cieszy, 
Że stolica tak urosła. 
Bo pamięta ją malutką, 
A dziś taka jest dorosłą. 
 
 
2. DBAMY O ROZWÓJ POZNAWCZY
Zabawa przyrodnicza 

,,Meduza z Bałtyku’’ 
 
Do zabawy p
niebieski b
Folię tniemy na k
wlewamy 
umieszczamy meduzę w butelce

 
 
 
 
3. DBAMY O ROZWÓJ FIZYCZNY 
Zabawa ruchowa 
,,Kamieniczki’’ 
Dziecko rozkłada w pewnej odległości od siebie kółka hula
(lub szarfy), pełniące rolę kamienic. Następnie dziecko 
oraz pozostali uczestnicy zabawy wchodzą do jednego 
z utworzonych domów. Po chwili dziecko wychodzi z kółka 
i szuka wolnego domu, spacerując i pytając po kolei: 
Czy znajdę tu dom dla siebie? Pytan
Tu nie ma. Szukaj dalej. W czasie, gdy dziecko szuka wolnego 
domku dla siebie, pozostali uczestnicy zabawy zmieniają się 
miejscami. Zadaniem dziecka szukającego domu jest zajęcie 
wolnego miejsca w jednym z kółek. 
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1. DBAMY O ROZWÓJ UMYSŁOWY 
przeczytaj dziecku wiersz ,,Warszawa’’ J. Tuwima, a

korzystając z propozycji pytań do wiersza 

POZNAWCZY 

 
Do zabawy potrzebne będą: butelka z zakrętką
niebieski barwnik do żywności i woda. 
Folię tniemy na kawałki i formujemy z niej 
wlewamy wodę i dodajemy odrobinę barwnika. N
umieszczamy meduzę w butelce, zakręcamy i gotowe!

 

Dziecko rozkłada w pewnej odległości od siebie kółka hula-hop  
(lub szarfy), pełniące rolę kamienic. Następnie dziecko  
oraz pozostali uczestnicy zabawy wchodzą do jednego  
z utworzonych domów. Po chwili dziecko wychodzi z kółka  
i szuka wolnego domu, spacerując i pytając po kolei:  

Pytane osoby odpowiadają:  
W czasie, gdy dziecko szuka wolnego  

domku dla siebie, pozostali uczestnicy zabawy zmieniają się  
miejscami. Zadaniem dziecka szukającego domu jest zajęcie  

 

Rozmowa na temat wiersza - propozycje pytań:
- Jak nazywa się stolica Polski? 
- Jak wygląda Warszawa? 
- Jaka rzeka przepływa przez Warszawę

J. Tuwima, a następnie sprawdź 

z zakrętką, folia spożywcza, 

meduzę. Do butelki 
odrobinę barwnika. Następnie 

, zakręcamy i gotowe! 

propozycje pytań: 

Jaka rzeka przepływa przez Warszawę? 


