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Temat: Poznajemy trójkąt. 

 

1. Ćwiczenia poranne do wykonania w pokoju. N=Rodzic 

• Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Grzyby rosną po deszczu. 

Dzieci wykonują przysiad z nisko opuszczoną głową, następnie powoli 

podnoszą się, przyjmując pozycję wyprostną, i układają z rąk nad 

głową kształt kapelusza grzyba.  

• Ćwiczenie równowagi – Spacer między kałużami. Dzieci maszerują na 

palcach z równoczesnym wysokim unoszeniem kolan – omijają 
kałuże.  

• Zabawa z elementem biegu i podskoku – Skaczemy przez kałuże. 

Dzieci biegają w różnych kierunkach sali. Na hasło: Kałuża, wykonują 
przeskoki z nogi na nogę, następnie zmieniają kierunek poruszania się 
i zabawa trwa dalej. 

• Ćwiczenia uspokajające. Dzieci maszerują po obwodzie koła , 

jednocześnie rytmicznie wypowiadając tekst: Kiedy deszczyk pada, 

kalosze zakładam. Obracam się wkoło (wykonują obrót wokół własnej 

osi) i krzyczę wesoło: Huraaa! – wyskakują w górę z wymachem rąk, 

następnie zmieniają kierunek marszu. 

 

2. Utrwalanie  piosenki „Kundelek Felek” (będziemy śpiewać w 

przedszkolu) 

https://www.facebook.com/okonek.przedszkole/videos/kundelek-felek-
grmotylki/739874999824680/ 

 

KUNDELEK  FELEK - piosenka 

 ref. Kundelek Felek ma nos jak kartofelek. 

Ma uszy jak miotełki, pazurki jak widełki. 

I takie wielkie, gorące serce Felek ma,  

że wielką miłość wszystkim z niego da! 

  

1. Kundelek Felek często się smuci, 

że jego pani do domu nie wróci 

i bardzo tęskni i wciąż pamięta,  

bo takie są właśnie wszystkie zwierzęta. 



   ref. Kundelek Felek ma nos jak kartofelek... 

 2. Kundelek Felek z radości szczeka 

i piłkę goni, gdy ta mu ucieka. 

A kiedy burza, deszcz pada z nieba, 

to Felka mocno przytulić trzeba! 

   ref. Kundelek Felek ma nos jak kartofelek... 

 3. Kundelek Felek, zły bywa czasem 

i wtedy warczy jak traktor pod lasem. 

Więc szybko podaj mu psie pyszności, 

a wtedy mina pieskowe złości.  

 

3. KARTA PRACY część 2 

Strona 14-15 

Wykonują dzieci zgodnie z poleceniami. 

Określanie, jakie obowiązki domowe ma Ada, a jakie – Olek. Wypowiadanie się 
przez dzieci na temat swoich obowiązków w domu, rysowanie domowych 

obowiązków. Rysowanie w każdym kolejnym polu o dwie rybki mniej niż w 

poprzednim.  

•Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie. Rysowanie w 

każdym kolejnym polu o dwie rybki więcej niż w poprzednim.  

Strona 16-17 

Określanie, jak wygląda pierwszy, drugi… szósty trójkąt. Liczenie trójkątów 

powstałych z podziału kwadratów. Kolorowanie ich różnymi kolorami. 

Rysowanie po śladach trójkątów. Liczenie ich. Nazywanie figur. Kolorowanie 

rysunku z figur. Określanie, z jakich figur składa się rysunek. Kończenie 

rysowania figur według podanego wzoru (rytmu) z poprzedniej karty. 

 

4. Proponuję zabawę na świeżym powietrzu: 

Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Spacer kaloszy. 

Dziecko stoi w wyznaczonym miejscu . Na sygnał Rodzica stara się jak 

najszybciej przejść w wyznaczone miejsce, idąc stopa za stopą. 
 

5. Dla chętnych praca plastyczna  -Rodzina z figur geometrycznych 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uZ1m47CpELU 


