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23-27 MARCA - PONIEDZIAŁEK 
 
1. DBAMY O ROZWÓJ UMYSŁOWY
Praca z tekstem i edukacja matematyczna 

baloniki’’, a następnie sprawdź zrozumienie tekstu

z propozycji pytań do wiersza 
 
 
 
 
,,Kolorowe baloniki’’ 
Kolorowe baloniki w tańcu wirowały,

wesoło podskakiwał pod stołem balon biały.
Na szafie tańczył balon w kolorze niebieskim,

zielony złapali chłopcy przebrani za pieski.
Żółty i czerwony długo na lampie wisiały,

za pomarańczowym z tęsknotą wszystkie usychały
Biedak zawisł na klamce przed drzwiami do sali,

gdy nowego gościa z różowym balonem witali.
 

 
 

 
 
2. DBAMY O ROZWÓJ MANUALNY
Praca plastyczno-techniczna 

 
 
3. DBAMY O ROZWÓJ FIZYCZNY 
Zabawa ruchowa  
,,Konik polny’’ 
Dziecko w ustawia się przysiadzie podpartym
jednocześnie ręce i nogi od podłoża, naśladując 
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,,W teatrze’’ 
Wycinamy z dzieckiem różnej wielkości kół
kolorowego papieru. Następnie przecinamy kółka

i układamy je w kształt kurtyny teatralnej 
kartce papieru. Przyklejamy kolorowe półkola 
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przysiadzie podpartym. Na sygnał rodzica wyskakuje w górę,
jednocześnie ręce i nogi od podłoża, naśladując wysoko skaczące koniki polne.

Rozmowa na temat wiersza 
pytań: 
- Wymień wszystkie kolory baloników, 
które pojawiły się w wierszu?
- Ile było baloników w wierszu
się je zliczyć. 
- Porównaj dany kolor z podobnym 
kolorem w otoczeniu lub wskaż ten sam 
kolor w otoczeniu. 
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