
Czwartek  07.05.2020                  Szlakiem Wisły

1. „Zakręć kołem” - zabawa ruchowa dla dzieci
https://miastodzieci.pl/zabawy/mini-gimnastyka-dla-mlodszych-dzieci/ 
Rodzic „kręci” kołem, odczytuje dziecku jakie ćwiczenie ma wykonać i wykonują je 
wspólnie. 

2.  „Płynie Wisła” - zabawy taneczne przy piosence 
https://www.youtube.com/watch?v=qQWL5wtnpyo 
Dziecko skacze, tupie, klaszcze w rytm piosenki.

3.. „Legenda o powstaniu rzeki Wisły” - film
https://www.youtube.com/watch?v=hTty9Ob73Dg 

4. „Odgłosy wody” - relaksacja przy muzyce
Rodzic odszukuje muzykę relaksacyjną, kładzie się z dzieckiem na wygodnym podło-
żu. Znajduję chwilę ciszy, skupienia, aby w wsłuchiwać się wspólnie z dzieckiem        
w odgłosy natury. 

MATERIAŁ  DLA 3 LATKÓW: Mikołaj G., Marcel P, Filip D., Ala K., Oliwier S., Zu-
zanna T., Bruno G., Ania i  Weronika K., Ala P.

„Bieg Wisły” - zabawa dydaktyczna 
Rodzic drukuje mapę Polski: 
https://blizejprzedszkola.pl/upload/miniaturka/phpThumb.php?
src=../../upload/miesiecznik/b06d6077e912c8d1c58bf4951c5981f6.jpg

Dziecko wodzi palcem po śladzie Wisły, pokazuje skąd dokąd płynie. Rodzic nazywa 
miasta wskazane na mapie punktami
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MATERIAŁ  DLA 4 LATKÓW: Olivier C., Tomek K., Kacper K., Paweł M., Natalia 
P., Klara R., Julia S.

Rysuj niebieskim mazakiem po śladzie rzekę Wisłę. 

MATERIAŁ  DLA 5 LATKÓW:  Paulina C., Amelia D., Magdalena P, Ala T, Julian 
Z., Patryk K. 

Zaznacz rzekę Wisłę niebieską kredką . Powiedz, skąd wypływa? 



MATERIAŁ DLA 6 LATKÓW:  Natalia M, Wojtek K.

Dzieci 6- letnie mogą skorzystać z propozycji zawartych wyżej.
Dodatkowo: 
6-latek: 



– praca z książką str. 68-69. Dziecko odszukuje mapę Polski, wodzi palcem po          
Wiśle, odczytuje nazwy miast, przez które przepływa w drodze do morza. Rodzic  
czyta zagadki dotyczące miast, które Wisła mija podczas swojej drogi z gór do mo-
rza. Dziecko odgaduje odpowiedź, która rymuje się z treścią wiersza. Wskazuje te 
miasta na mapie. 
Zagadki znad Wisły – s. 53
- rodzic prezentuje literę „j” i „J” w wyrazie „jama”. Dziecko dzieli wyraz na sylaby, 
przelicza je, dzieli wyraz na głoski, przelicza.  Rodzic prezentuje sposób pisania liter 
„j” i „J”. Dziecko może pisać literę na dywanie lub w powietrzu. Rodzic zwraca uwagę 
na kierunek pisania litery oraz na jej miejsce w liniaturze.
- ks. 34a – dziecko zaznacza literę „j” w odpowiednich miejscach; 34b – rysuje obra-
zy z wykorzystaniem kształtu litery „j”; pisze literę po śladzie, pisze zdania po śladzie.
- książka – wyprawka str. 48-49; dziecko wypycha stroje regionalne: łowicki i kaszub-
ski oraz sylwetę chłopca i dziewczynki. Mocuje szablony strojów na sylwetach chłop-
ca i dziewczynki.

Zapraszamy do udzielenia odpowiedzi w zabawie PRAWDA – FAŁSZ!
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