
Wtorek: Dlaczego warto znać litery – gdzie i kiedy nam się to przyda? 
 

• Zabawa na powitanie ,,Boogie -Woogie'' – utrwalenie stron prawa -lewa. 

https://teksciory.interia.pl/przedszkolne-przeboje-mini-mini-boogie-woogie-tekst-pio-

senki,t,633064.html 

 

A to tekst: 

Boogie boogie woogie 

Do przodu prawą rękę daj 

Do tyłu prawą rękę daj 

Do przodu prawą rękę daj 

I pomachaj nią 

Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się 

No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy 

 

Boogie woogie ahoj x3 

I od nowa zaczynamy taniec ten 

 

Do przodu lewą rękę daj 

Do tyłu lewą rękę daj 

Do przodu lewą rękę daj 

I pomachaj nią 

Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się 

No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy 

 

Boogie woogie ahoj x3 

I od nowa zaczynamy taniec ten 

 

Do przodu prawą nogę daj 

Do tyłu prawą nogę daj 

Do przodu prawą nogę daj 

I pomachaj nią 

Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się 

No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy 

 

Boogie woogie ahoj x3 

I od nowa zaczynamy taniec ten 

 

Do przodu lewą nogę daj 

Do tyłu lewą nogę daj 

Do przodu lewą nogę daj 

I pomachaj nią 

Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się 

No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy 

 

Boogie woogie ahoj x3 

I od nowa zaczynamy taniec ten 

 

Boogie woogie ahoj x3 

I od nowa zaczynamy taniec ten 

 

 

https://teksciory.interia.pl/przedszkolne-przeboje-mini-mini-boogie-woogie-tekst-piosenki,t,633064.html
https://teksciory.interia.pl/przedszkolne-przeboje-mini-mini-boogie-woogie-tekst-piosenki,t,633064.html


• Czynności samoobsługowe - kształcenie nowych umiejętności ,,wiązanie sznurowadeł''. 

• Wycinanki z papieru gazetowego na temat dowolny – Kształcenie umiejętności cięcia po 

określonych liniach. Wycinamy z papieru gazetowego i naklejamy na czystą kartkę . Temat 

jest dowolny, ale obrazek ma przedstawiać coś co dziecko może nazwać. 

• Zabawy taneczno - ruchowe ,,Taniec na gazecie'' – rozwijanie umiejętności utrzymania 

ciała w równowadze, pomoce; gazeta. 

Jako podkład możesz wykorzystać powyższą melodię ,,Boogie-woogie'' 

• Zabawy z pojęciami” – zabawa dydaktyczna; tworzenie definicji. 

Np. Co to jest las? To miejsce gdzie jest dużo drzew a także krzewów, krzewinek, runo leśne, mchy 

wraz ze zwierzętami i elementami przyrody nieożywionej (np. kamienie, ziemia). 

 

Co to jest księgarnia? - miejsce 

Co to jest drukarka?- rzecz 

Co to jest pisarz? - osoba 

 

• Kalkowanie i zamalowywanie na temat ,,Wesołe literki’’ -wybierz większe litery np. w 

książce i spróbuj je przekalkować przez serwetkę lub kalkę przeźroczystą. Dbaj by kartka 

się nie przesunęła! Przekalkowane literki mogą tworzyć wyraz np. twoje imię. Pamiętaj o 

właściwym używaniu liter wielkich i małych. Udało się SUPER!!! 

 

Pamiętaj nie wolno niszczyć książek, dlatego rób to ćwiczenie bardzo umiejętnie. 


