
ZDALNE NAUCZANIE – propozycja zabaw i ćwiczeń w ramach realizacji 

wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) 30. 04.2020 r. 

Drogie Dzieci, drodzy Rodzice! 

Dzisiaj proponujemy następujące ćwiczenia na temat „Bajkowy świat”. 

Życzymy udanej zabawy ☺  

 

1.Ćwiczenia orientacyjno – porządkowe: 

„Posąg” – bieg, podskoki, marsz w rytmie wystukiwanym na instrumencie – w przerwie 

zatrzymanie w takiej pozycji, w jakiej zastała dziecko przerwa. Powtórzyć 3x. 

„Skoki kangura” –przyjęcie poprawnej postawy wyjściowej (postawa wyprostowana, łopatki 

ściągnięte), gazeta złożona na pół i trzymana między kolanami. Powtórzyć 2x.  

„Zające” – stojąc w rozkroku (nogi wyprostowane) – przesuwanie złożonej gazety między 

stopami w tył i w przód. Po kilku ruchach przeskoki bokiem przez gazetę w lewo, w prawo. 

Powtórzyć 2x. 

 

2. Słuchanie piosenki Dziwna chatka (sł. A. Wacławski, muz. T. Dorogusz-Doroszkiewicz, 

P. Mazurek, Z. Seroka). https://www.youtube.com/watch?v=V4LowCtGKPc 

 

I. Stała w lesie dziwna chatka,  

niezwykle bajkowa,  

bo nie była murowana,    

tylko piernikowa. 

Ref.: Daszek z marcepanu,    

a ściany z cukierków,    

komin z czekolady,    

a okna z wafelków. (bis) 

II. Kto w tym domku może mieszkać?    

Chyba Baba-Jaga!    

Może się poczęstujemy,    

ale czy wypada? 

Ref.: Daszek z marcepanu,    

a ściany z cukierków,    

https://www.youtube.com/watch?v=V4LowCtGKPc


komin z czekolady,    

a okna z wafelków. (bis) 

III. Nagle drzwi się otworzyły,    

wyszła starsza pani,    

zamiast ciastek dała dzieciom jogurt z malinami!!! 

3. Rozmowa na temat piosenki.  

− Jak wyglądała chatka? 

− Kto mieszkał w tej chatce? 

- Co zrobiła mieszkanka tej chatki? 

 

Zachęcamy dziecko do stworzenie ilustracji do piosenki przy wykorzystaniu dowolnych 

materiałów plastycznych.  

 

4. Zabawa połączona z maszerowaniem. Dziecko maszerują po pokoju  lub ogrodzie i 

wykonuje polecenia, pokazuje odpowiednią nogę według słów rymowanki. 

Hej, idziemy naprzód żwawo  

nóżką lewą, nóżką prawą.  

Hej, maszerujemy drogą  

prawą nogą, lewą nogą. 

 

I klaszczemy wciąż rękami  

nad głowami, nad głowami.  

Potem z lewej, z prawej strony,  

no i podskok. Już zrobiony? 

 

5. Zabawa logopedyczna:  Wymawianie samogłosek: a, o, i, u, y, e ciągle, aż braknie tchu, 

a potem krótko, robiąc przerwy pomiędzy poszczególnymi dźwiękami. 

 

6.Karty pracy cd. 

 

 



 

 



 

 


