
Poniedziałek: W jakim celu wydawane są gazety, książki? Poznajemy pracę redakcji  
 

Ćwiczenia pantomimiczne  „ Redaktor na tropie” - kształcenie ruchów płynnych i 
naśladowanie skradania się, rozglądania jakby w zwolnionym tempie. 
Zabawa ruchowa ,,Przez przeszkodę'' – z elementem skoku. Dziecko ma przed sobą 
przeszkodę (np. gazetę zwinięta w rulon, butelka PET, rolka po papierze). Dziecko na jednej 
nodze i obunóż przeskakuje do przodu i do tyłu pokonując przeszkodę. 
Czynności higieniczne - rozumienie dlaczego toaleta zawsze powinna być czysta. 
Zapraszam na wirtualną wycieczkę po redakcji gazety:  

 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=10154457292493557&ref=watch_permalink  
 
– wprowadzenie litery ''h''- poznanie działań i czynności zawodowych redaktora, grafika itp 
pracuj z kartami pracy na stronach 70-73.( jak zwykle dla dzieci, które nie mają książek w 
domu przesyłam skany) 
 
Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem gazet – rozwijanie ogólnej sprawności w trakcie 
ćwiczeń w różnych pozycjach wyjściowych, kształtowanie prawidłowej postawy ciała. 
 
Przebieg zajęcia: 
 
1.Ubierz strój nie krępujący ruchu 
2.Swobodny taniec z gazetami do ulubionej piosenki z nagrania - uderzanie ręką w gazetę. 
3.Dziecko biega swobodnie po pokoju przy dźwiękach grzechotki (lub klaskanie w dłonie), 
gdy dźwięk umilknie wykonują polecenia: 
-podejdź do gazety skradając się 
-podejdź do gazety skacząc jak piłeczka 
-podejdź do gazety tupiąc 
-podejdź do gazety skacząc na jednej nodze 
-podejdź do gazety na czworakach 
4.Ćwiczenia z gazetą: 
-wchodzenie i schodzenie z gazety 
-przysiady, skłony z gazetą 
-siad klęczny- unoszenie rąk i bioder, opadanie na gazetę 
-naśladowanie ruchów mycia podłogi (prawa i lewa ręka). 
5.Zabawa ruchowa- dziecko siedzi na gazecie i mówi: 
Na mojej gazecie siedzę sobie, 
Na mojej gazecie bębnię sobie, 
Na mojej gazecie śpię sobie, 
A kiedy usłyszę głośny ton (klaśnięcie) uciekam stąd! (zmiana gazety na inną). 
6.Robienie kuli z gazety (gniecenie) i na uderzenie w dłonie rodzica wyprost ręki do góry z 
gazetą. 
7.Taniec z kulką gazety- przekładanie z jednej ręki do drugiej, obracanie kuli na dłoni, 
utrzymanie kuli w ręce w staniu na jednej nodze (lewa, prawa). 
8. Ćwiczenia z kulą gazety: 
-przekładanie pod jedną i drugą nogą 
-przekładanie za plecami 
9. Marsz  i wrzucenie kul z gazety do koszyka (pojemnika).  

 
Zapraszam na chwilkę relaksu i wyciszenia -na masażyk relaksacyjny ,,Pisze pani na 
maszynie''.  

https://www.facebook.com/watch/live/?v=10154457292493557&ref=watch_permalink


 

Pisze Pani na maszynie 

Wypowiadamy słowa  Wykonujemy ruch 

Pisze pani na maszynie  

 

A, B, C 

 

Kropka, przecinek 

 

Kropka,  przecinek 

 

Świeci słońce 

 

Idą konie  

 

Biegną słonie po betonie 

 

Płynie sobie kręta rzeczka 

 

Idą panie na szpileczkach  

 

Pada, mały drobny deszczyk  

 

Czujesz dreszczyk? 

palcami uderzamy po plecach dziecka  

 

palcem lekko uderzamy przy każdej literze 

 

pociągamy lekko za ucho prawe 

  

pociągamy lekko za ucho lewe 

 

masujemy całą dłonią po plecach 

 

lekko uderzamy pięściami po plecach 

 

bokiem dłoni uderzają po plecach 

 

bokiem dłoni krętą linią przesuwamy wzdłuż 

kręgosłupa 

palcami wskazującymi uderzamy po plecach 

 

wszystkimi paluszkami lekko uderzmy po 

plecach 

lekko chwytamy za szyję 

 
Zabawa dydaktyczna w oparciu o technologię informatyczną ,,Przeczytaj i połącz w pary obrazek z 
jego nazwą'' 
 
http://pisupisu.pl/klasa1/czytaj-i-klikaj  
 
Zachęcam dzieci do codziennego czytania w celu rozwijania tej umiejętności. Dla kontroli jak 
często podejmujemy te działania zaznaczajmy w kalendarzu czytelniczym poprzez zapis ile minut:  
 

http://pisupisu.pl/klasa1/czytaj-i-klikaj


 
 
PAMIĘTAJ CZĘŚCIEJ A KRÓCEJ NIŻ RZADKO A DŁUGO!  
 
  

MAJ 
Tydzień poniedziałek wtorek środa czwartek  piątek sobota niedziela 
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