
Aktywność matematyczna: 

Przedszkolaki, pokolorujcie planety, wytnijcie, uporządkujcie i naklejcie /na kolorową kartkę/ od najmniejszej do 

największej. Pamiętajcie, zaczynamy od lewej strony, poproście rodziców o narysowanie serduszka.  Powodzenia! 

Przeliczcie ile jest planet – liczebnikami głównymi oraz porządkowymi. 



Biedronki dzisiaj poćwiczymy także orientację w schemacie ciała i przestrzeni.   

Pokolorujcie i wytnijcie gwiazdkę. Układajcie ją zgodnie z poleceniami: 
 

 ułóż gwiazdkę: przed sobą 

 obok siebie  

 za sobą 

 nad głową 

 na ręce 

 pomiędzy Tobą a rodzicem 

 pod kartką 

 dzieci 5 – letnie: z lewej strony; 

  z prawej strony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktywność ruchowa: 

Kochane przedszkolaki, teraz trochę się rozruszamy, zilustrujecie ruchem treść wierszyka, który poznaliście 

w poniedziałek. 

 „Dzień z nocą wędrują” – utrwalenie informacji na temat cyklu dobowego 

Słońce wstaje, zaczyna się dzień /kucamy i podnosimy się, słońce wschodzi/ 

I moje zabawy rozpoczynają też się, /wesoło podskakujemy/ 

Słońce świeci przez cały dzień. /rysujemy duże koło paluszkiem w powietrzu/ 

 A gdy zajdzie, kończy się dzień kucamy – słońce zachodzi/ 

Wtedy właśnie zaczyna się noc./odnajdujemy w pokoju coś w czarnym kolorze/ 

Na niebie świeci księżyc /rysujemy w powietrzu księżyc -rogalik/ 

I gwiazdek moc. /wkręcamy żaróweczki/ 

Śpię ja, spisz i ty, /wskazujemy na siebie oraz rodzica, udajemy, że śpimy/ 

Wszyscy śpią. /udajemy chrapanie/ 

Śpi też cały dom. 

Noc się kończy. 

Słońce wstaje – zaczyna się dzień /koniec spania, wstajemy Biedronki/ 

 



Zapraszam do kolejnej rymowanki, powtarzajcie jej treść i wykonujcie ruchy o których będzie mowa . 

„Klaśnij w ręce” 

Klasnę w ręce 

I nic więcej – klaskanie w dłonie 

Wznoszę nogę nad podłogę – podnoszenie jednej nogi zgiętej w kolanie 

Potem drugą wznoszę nogę - podnoszenie drugiej nogi zgiętej w kolanie 

Mały wydech, potem wdech - przysiad, powrót 

Prawą nogą wypad w przód 

i rączkami popraw but 

Powrót, przysiad, dwa podskoki 

W miejscu bieg i skłon głęboki 

Wymach rączek w tył, do przodu 

I rannego nie czuć chłodu. 
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