
                                                               Dzień dobry!   

Oto propozycje zabaw na dziś.                                                                                                                                               

1. Zapraszamy do gimnastyki  „Na łące”. 

https://www.youtube.com/watch?v=uhvGavXX3tc&feature=youtu.be 

2. Poznajemy kreta.                                                                                                                                     

Czy wiesz  co to za zwierzę? Gdzie żyje i czym się odżywia ?  

                                  

 Tak to kret. Krety żyją pod ziemią, odżywiają się robakami oraz drążą korytarze.                                                        

Rodzic zwraca uwagę  na specyficzny wygląd ryjka kreta oraz łapek, a także to, że krety są ślepe. 

3. Podziel na sylaby wyraz -  kret.  A teraz podziel na głoski  k - r  - e - t. 

 
 

4. Posłuchaj wiersza pt.: „Kret” B. Forma.                                   

 Jestem sobie miły krecik,   

chcę by dzieci mnie poznały. 

Bardzo miłe mam futerko,  

nim pokryty jestem cały.  

 

Najśmieszniejsze moje łapki,  

ciągle ziemię wypychają.  

Silne, płaskie jak łopatki,  

https://www.youtube.com/watch?v=uhvGavXX3tc&feature=youtu.be


zawsze w pracy pomagają. 

 

Swoim ryjkiem bardzo lubię,  

korytarzy drążyć wiele.  

Spulchniać zbite bryły ziemi,  

wiercić przejścia i tunele.  

 

Gdy na dworze silne mrozy,  

w miłej norce wśród zapasów,  

siedząc marzę o przetrwaniu,  

do wiosennych lepszych czasów.          

                                                                                                                                                                                     

5. Posłuchaj piosenki „Pobudka dla kreta”. 

https://www.youtube.com/watch?v=pYte7Huy3oA  

6. Możesz też obejrzeć krótki filmik o krecie. 

https://www.youtube.com/watch?v=7cPFx5lJ42E 

 

Następnie rodzic zadaje pytania dziecku; 

- Gdzie mieszka kret ? 

- Dlaczego krety mieszkają pod ziemią? 

- Czym kret się żywi? 

- Jakie kret ma futro ? 

- Po czym można poznać, że w pobliżu jest kret ? 

https://www.youtube.com/watch?v=pYte7Huy3oA
https://www.youtube.com/watch?v=7cPFx5lJ42E


                



4. 

7.Zabawa ruchowa, „ Spacer kreta”.                                                                                                                                         

Rodzic zaczyna grać na łyżkach drewnianych  oraz wypowiada słowa: „ Kret rozpoczyna wędrówkę”. 

W międzyczasie dziecko zaczyna maszerować w rytm , a następnie wykonuje polecenia : 

- kret idzie pięć kroków do przodu 

 -kret idzie cztery kroki do tyłu  

- kret idzie dwa  kroki w prawą stronę                                                                                                                                                 

- kret idzie trzy kroki w lewą stronę  

- kret idzie w dół, przejście do przysiadu 

- kret idzie w górę, wstajemy 



 

 

 

 

 



6. Pokoloruj kreta.  

 

 

 

 

 



 Ułóż puzzle. 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/169870-krecik-bajka 

 

 Policz owoce . 

https://szaloneliczby.pl/wskaz-liczbe-na-owocach/ 

 

 Po spacerze możesz posłuchać bajki. 

„Krecik i  motyle” 

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

 

 

 

                                                      Miłej zabawy. 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/169870-krecik-bajka
https://szaloneliczby.pl/wskaz-liczbe-na-owocach/
https://www.youtube.com/watch?v=SWVUehcvAqQ

