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20-24 KWIETNIA - CZWARTEK 
 

1. DBAMY O ROZWÓJ UMYSŁOWY
Rodzicu, przeczytaj dziecku tekst wiersza 

tekstu, korzystając z propozycji pytań

„Podróż dookoła świata” 
Czy do przedszkola przyniósł ktoś dzisiaj,

małego, białego, pluszowego misia?

Miś ten choć ciągle jest taki  mały, 

chciałby oglądać świat ten nasz cały.

Bo miłe dzieci, chyba już wiecie, 

wszyscy żyjemy na jednym świecie.

Jest w kosmosie taka kula, 

mała, szara, nawet bura. 

Na niej woda, zieleń i pies w budzie,

najważniejsi jednak są tam ludzie. 

Na tej kuli kwitnie życie 

w Katowicach, Kielcach i Madrycie. 

Skład tej kuli, sama chemia, 

a ta kula to jest Ziemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. DBAMY O ROZWÓJ MANUALNY
Praca plastyczno-techniczna 

„Foliowy witraż’’ 

 

 

 

 

 

Rozmowa na temat tekstu - propozycje pytań:
co zostało przyniesione do przedszkola ?
• Co chciał oglądać biały miś? 
• Jaki kształt ma świat? 
• Kto w wierszu jest najważniejszy 

w otaczającym nas świecie? 
• Jak nazywa się kula, na której mieszkamy?
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Praca polega na malowaniu 

wykonania potrzebne będą farb

plakatowe oraz biurowe koszulki na dokumen

które po pomalowaniu można 

przyłożyć do okiennej szyby, obserwując przy tym 

przepiękną grę światła i koloru.
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której mieszkamy? 

’’, a następnie sprawdź zrozumienie 

świata na folii. Do jej 
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biurowe koszulki na dokumenty, 
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3. DBAMY O ROZWÓJ FIZYCZNO-UMYSŁOWY 
Zabawa zuchowa  

„Raz, dwa, trzy - Baba Jaga patrzy’’ 
 

Jedna osoba (rodzic) to Baba Jaga, która stoi  

tyłem do pozostałych uczestników zabawy i woła:  

,,Raz, dwa, trzy - Baba Jaga...’’. W tym czasie  

dziecko biegnie w jej kierunku. Na słowo ,,...patrzy’’  

Baba Jaga odwraca się, a dziecko staje nieruchomo.  

Jeśli dziecko nie zdołała się zatrzymać w bezruchu,  

wraca na start, jeśli uda mu się dotknąć Baby Jagi,  

wówczas zajmuje jej miejsce. 

 

 

 

 

 

 

  


