
                                    

Dzień dobry. 

Zapraszam do zabawy przy piosence. 

https://www.youtube.com/watch?v=5OtqedVBlMg 

Do przodu prawą rękę daj, do tyłu prawą rękę daj,  

do przodu prawą rękę daj i pomachaj nią,                                                                                                                                 

bo przy boogie – boogie, woogie (ruszanie biodrami)                                                                                                    

trzeba w koło kręcić się (obrót)                                                                                                                                                          

no i klaskać trzeba (5 klaśnięć)                                                                                                                                           

raz, dwa, trzy! (łapiemy się za ręce) 

Boogie – woogie, ahoj! (kroki do przodu, na słowo „ahoj” podskok)                                                                                                 

Boogie – woogie, ahoj! (cofamy się do tyłu, na hasło „ahoj” podskok)                                                                                         

Boogie – woogie, ahoj! (podejście do przodu, podskok)                                                                                                                       

I od nowa zaczynamy taniec ten! (wracamy na swoje miejsce, kręcąc się w kółko)                                                                                  

Do przodu lewą rękę daj, do tyłu lewą rękę daj,  

do przodu lewą rękę daj i pomachaj nią                                                                                                                                            

bo przy boogie – boogie, woogie                                                                                                                                              

trzeba w koło kręcić się                                                                                                                                              

no i klaskać trzeba                                                                                                                                                                                   

raz, dwa, trzy!  

Boogie – woogie,      

ahoj!                                                                                                                                                                            

 Boogie – woogie, ahoj!                                                                                                                                                     

Boogie – woogie, ahoj!                                                                                                                                                                                           

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 – boogie, woogie                                                                                                                                             

trzeba w koło kręcić się                                                                                                                                                              

no i klaskać trzeba                                                                                                                                                                                           

raz, dwa, trzy!  

Boogie – woogie, 

ahoj!                                                                                                                                                                            

 Boogie – woogie, ahoj!                                                                                                                                                            

https://www.youtube.com/watch?v=5OtqedVBlMg


Boogie – woogie, ahoj!                                                                                                                                                                                     

I od nowa zaczynamy taniec ten! 

UKŁAD TANECZNY: 

Uczestnicy zabawy stoją w kole i wykonują ruchy zgodnie ze słowami piosenki. Jeśli uczestnikami są 

rodzic z dzieckiem, stają oni wówczas naprzeciwko siebie. 

 

Czy znacie figury geometryczne ? 

                                                                  Koło 

Koło - to koła w rowerku, słoneczko na niebie, guzik przy sweterku. 

 

Kwadrat  

Kwadrat ma cztery boki, jak na klocku Lego 

a wszystkie są równe pamiętaj kolego. 

 

Trójkąt  

Trójkąt, to figura, która ma trzy boki. 

Czasem jest nieduży a czasem wysoki. 

 

 

 

 



Prostokąt 

Prostokąt ma cztery rogi, dwa boki długie i krótkie dwa. 

Nie jestem kwadratem, choć kwadratowych kuzynów mam. 

 

Posłuchajcie piosenki o figurach. 

https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM 

Szukamy figur. 

Rozejrzyjcie się wokół siebie i poszukajcie w domu różnych przedmiotów w kształcie: koła, 

kwadratu, trójkąta i prostokąta. 

Zapraszam Was do zabawy na dywanie. Czy macie klocki ? Przygotujcie 4 obręcze ze 

sznurka i posegregujcie je według kształtu. Zobacz, których jest najwięcej.  

Zobaczcie, jak Kubuś bawi się figurami. 

                                             Kubuś - Figury - Zabawa dla dzieci  

                                     https://www.youtube.com/watch?v=1QpP4amihvw 

 

Jeszcze jedno zadanie dla Was. Odrysujcie kilka klocków na kartce. Każdą figurę 

geometryczną pokolorujcie tym samym kolorem. 

Zabawa „ Duży i mały skok”  

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

 

„Rodzinny obiad” – zabawa matematyczna według metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. 

Dziecko dostaje trzy kółka z papieru i siedem liczmanów (klocki, guziki). Kółka są talerzami 

mamy, taty i dziecka i każda z tych osób dostaje na talerz po dwa pierożki. Dzieci mają 

rozwiązać zagadkę ile było wszystkich pierożków. Następnie mama oddaje jeden pierożek 

tacie. Czy pierożków jest nadal tyle samo? Kto ma najwięcej, kto najmniej? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM
https://www.youtube.com/watch?v=1QpP4amihvw
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M


 Obejrzyj obrazki. Powiedz, co robią Olek i Ada z rodzicami. Opowiedz, jak 
spędzasz wspólny czas z rodziną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słuchanie piosenki „Tato, tato”. 

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

Czy wiesz czym zajmuje się Twój tata? Jaki zawód wykonuje? 

 

 

 

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


 

Dla chętnych. 

 „Rodzinne Kształty”- zabawa matematyczna . Dziecko dopasowuje odpowiednie 

kształty do siebie. wymienia figury geometryczne.  Ile par powstało?  

 

 


