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Dzień dobry kochani! 

 

„Będę lekarzem, albo malarzem” 

 

 

1. Zaczynamy od gimnastyki na okrągło: 
https://view.genial.ly/5e81d0855384180d8dc648bb 

 

 

2.  "Każdy kiedyś będzie duży" :) 

 

Jaś chce malować na płótnie,  

malowanie palcem wskazującym w powietrzu 

 Ola chce być mistrzem kuchni.  

zataczanie palcem wskazującym prawej ręki poziomych kół – „mieszanie w garnku”  

Staś zbudować chce rakietę,  

podniesienie szybkim ruchem dłoni ułożonych na kształt rakiety  

Zosia pierwsza wbiec na metę.  

poruszanie po dywanie naprzemiennie palcem wskazującym i środkowym lewej dłoni  

Krzyś chce lwy oglądać w Kenii,  

złączenie kciuków i palców wskazujących obu dłoni; przykładanie do oczu  

Ela być obrońcą zieleni.  

wystawienie rąk na boki i uniesienie zaciśniętych dłoni  

Grześ chce stawiać wielkie bloki, 

rysowanie prostokąta  

Ania wzbić się nad obłoki.  

złączenie dłoni kciukami, unoszenie ich i pochylanie na boki  

Franek chciałby leczyć dzieci,  

https://view.genial.ly/5e81d0855384180d8dc648bb


przykładanie złączonych palców do klatki piersiowej – „osłuchiwanie stetoskopem”  

Ala podróżować po świecie. 

poruszanie palcami wskazującym i środkowym po podłodze. 

 

3. "O czym marzą dzieci?"  

Usiądźcie wygodnie, zamknijcie oczy i zastanówcie się jakie wy macie marzenia? Co 

chcielibyście robić w przyszłości?  :) 

 

4. "Marzenie się spełniają, tylko mocno, mocno w nie wierz!"  

Włączcie utwór Majki Jeżowskiej i spróbujcie do niego zatańczyć :) 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3mV0iM2H8k 

 

5. "Malarze" - masażyk relaksacyjny :) 

Poproście rodziców, aby dali wam 'wałek do malowania' - rolkę po ręczniku 

papierowym :)   

Na hasło: up! wszyscy toczą „wałek” po plecach partnera z dołu do góry. Na hasło: 

down! – z góry na dół. Na hasło: turn around! dzieci obracają się w przeciwnym 

kierunku i zabawa przebiega jak wyżej. 

 

6. "Dopasuj rekwizyty do zawodów" - gra interaktywna :) 

https://learningapps.org/watch?v=px2s55tak20 

 

7. "Jestem malarzem i obraz maluję" - propozycja pracy plastycznej. 

Lubicie malować farbami? Spróbujcie namalować piękny obraz. Może być to co 

widzicie za oknem, a może swojego zwierzaczka albo swoją rodzinę? :) 

 

8. Przesyłam Karty Pracy 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3mV0iM2H8k
https://learningapps.org/watch?v=px2s55tak20


- karta z sekwencjami 

- rekwizyty danych przedmiotów 

- zawody z podpisami 

 


