
18. 06. 2020r. - Czwartek  - „Nad rzeką i jeziorem” 
 
1. Kochani. Dzisiaj rozpoczniemy „Dźwiękami wysokimi i niskimi w podskokach”. 
 
                                     https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU  

2. Zapraszam Was w podróż nad rzekę lub jezioro. Pomoże Wam w tym wesoła zabawa „Maszynista 
Zuch”, na stronie: 

                                  https://www.youtube.com/watch?v=i76ClBnx2Ik 

3. Odgadniecie zagadki o mieszkańcach jeziora? 

(1) Któż to mieszka w jeziorze: mała albo duża 
Ma ogonek, płetwy, nie chce się wynurzać.   (Ryba) 
 

(2) Cztery płaskie łapki, zielony mundurek, 
Mówi „Re – re, Kum – kum” – na muchy poluje. (Żaba) 
 

(3) Nosi dom na plecach, chociaż jest malutki, 
Ma rogi na głowie, chociaż są króciutkie. 
Jak się w muszli schowa, będzie miał sen błogi, 
Jak chcesz go zawołać – daj sera na pierogi. (Ślimak) 
 

(4) Ma pancerz, choć to nie rycerz. 
Ma szczypce, choć to nie kowal. 
Zawsze chodzi wiecie jak? Wspak. (Rak) 

 
4. Zabawa oddechowa „Wioślarze” – przy wesołej piosence „Rodzinna wycieczka”. Poznaliście ją wczoraj. 
Dziecko siedzi na piętach, ma wyprostowany tułów, ręce trzyma na biodrach. Swobodnie nabiera powietrza 
z jednoczesnym odchyleniem łokci do tyłu. Następnie wypuszcza powietrze z jednoczesnym powrotem 
łokci do pozycji wyjściowej. 
 
5. Posłuchajcie przeczytanego przez Rodzica wiersza J. Tuwima, pt. „Rzeczka” 
 

Płynie, wije się rzeczka 
Jak błyszcząca wstążeczka, 
Tu się srebrzy, tam ginie, 
A tam znowu wypłynie. 

 
Woda w rzeczce przejrzysta, 

Zimna, bystra i czysta, 
Biegnąc mruczy i szumi, 

Ale kto ją zrozumie? 
 

Tylko kamień i ryba 
Znają mowę tę chyba, 
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Ale one, jak wiecie, 
Znane milczki na świecie.  

Odpowiedzcie na pytania.  
(1) Co to jest rzeka? 
(2) Do czego podobna jest rzeka? 
(3) Jaka jest woda w rzece? 
(4) Co robi woda w rzece? 
(5) Kto mieszka w rzece? 

Dzieci przeprowadzają analizę i syntezę (sylabową i głoskową) wyrazów: rzeka, woda, ryba. 
 
6. Zabawa ruchowa „Raki” (czworakowanie). 
Dzieci robią przysiad podparty. Na hasło „Raki idą na spacer”, dzieci idą na czworaka do tyłu.  
Na hasło „Raki na plaży”, dzieci zatrzymują się. 
 
7. Obejrzyjcie bajkę pt. „Wędrówki Skrzata Borówki – Jezioro”. Znajdziecie ją na stronie: 
 
                                        https://www.youtube.com/watch?v=kW0v7yvcLZA 
8. Na zakończenie piosenka pt. „Ryby, żaby i raki”. Na podstawie wiersza J. Brzechwy 
                                         https://www.youtube.com/watch?v=bNvIR8Y1PPI 

 
 
                                                                                                           Bawcie się dobrze 

                                                                                                                   Pani Ania 
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