
Zadania dla grupy Malinek na 08.12.2021r. - Dni tygodnia  

 

* „I oraz ale” – zabawa językowa. 

Skakanka, kartoniki z napisami: i, ale. 

Skakanka  ułożona na dywanie tworzy linię. Pola po obu stronach skakanki 

oznaczają odpowiednio i oraz ale. Prowadzący wypowiada zdania z brakującym 

słowem, a zadaniem dziecka jest ustawić się na odpowiednim polu, które 

uzupełni zdanie. 

 

Przykładowe zdania: 

 

Gdy wychodzę z domu zakładam szalik … czapkę.  

Soboty w domu są przyjemne, … nie można wtedy bawić się w przedszkolu. 

Miałam/em w niedzielę zjeżdżać na sankach, … się rozchorowałam/łem. 

Zwykle w czwartki oglądam z tatą hokej, … dziś nie mogę, bo jedziemy do 

babci. 

We wtorki … czwartki uczę się zjeżdżać na nartach. 

 

* Zeszyt Supersmyka − rozwijanie sprawności manualnej. 

Zeszyt Supersmyka, s. 35. 

Polecenie: 

- Rysuj po śladach tras, które zostaną pokonane przez dzieci zjeżdżające na 

nartach. 

* Zimowe fotografie – zabawa pobudzająco-hamująca. 

Dowolne nagranie piosenki– wersja instrumentalna, odtwarzacz CD, bębenek. 

https://www.youtube.com/watch?v=BpqYt1NNERg 

 

Dziecko swobodnie maszeruje  po sali w rytmie piosenki. Podczas przerwy                   

w muzyce prowadzący uderza miarowo w bębenek. W czasie pierwszej przerwy 

w muzyce dziecko naśladują rzucanie śniegowymi kulkami, w czasie drugiej 

przerwy naśladują lepienie bałwana, w czasie trzeciej – jazdę na sankach. Na 

mocne uderzenie w bębenek i hasło Zdjęcie! dziecko zatrzymuje się przez 

chwilę w bezruchu i pozuje do zdjęcia. 

 

* Zeszyt Supersmyka – ćwiczenia grafomotoryczne. 

Zeszyt Supersmyka, s. 36, tacki, kasza manna. 

Polecenia: 

- Pokoloruj litery s, S. 

- Rysuj po śladach rysunków. Pokoloruj rysunki, w których nazwach słychać na 

początku głoskę s. 

- Odszukaj w wyrazach litery s, S i otocz je pętlami. 

-  Rysuj na tacce z kaszą manną litery s, S. 

https://www.youtube.com/watch?v=BpqYt1NNERg


* Słuchanie wiersza „Co robią zimą dni tygodnia”– wiersz Teresy 

Fiutowskiej. 

Etykiety z nazwami dni tygodnia, klamerka. 

 

Prowadzący odczytuje wiersz. Zachęca dziecko do zapamiętywania nazw dni 

tygodnia. 

Gdy tylko słonko na niebie lśni, 

bawią się zimą tygodnia dni. 

Poniedziałek – zjeżdża na sankach. 

Wtorek – lepi bałwanka. 

Środa – narty przypina. 

Czwartek kije jej trzyma. 

Piątek jedzie na ślizgawce, 

ciągnięty przez dwa latawce. 

Sobota rzuca śnieżkami 

i woła niedzielę: 

„Hej, baw się z nami!”. 

A niedziela, choć zdrowa, 

pod pierzynę się chowa. 

Dziecko próbuje wymienić zapamiętane dni tygodnia i czynności,  jakie 

wykonywały poszczególne dni.  

 

* Praca z Książką - SUPERSMYKI, cz. 2, s. 30. 

Polecenia: 

- Rysuj szlaczek po śladzie. Staraj się nie odrywać ręki od kartki podczas 

rysowania. 

- Policz czapki każdego rodzaju. Narysuj w polach pod każdą czapką 

odpowiednią liczbę kropek. Czy udało ci się odszukać wszystkie czapki? 

- Rozwiąż rebus. Pierwsze sylaby nazw zdjęć odczytane kolejno utworzą hasło. 

Powiedz je. 

* Ćwiczenia gimnastyczne – z Muzyczną gimnastyką  

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU


 



 


