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PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT 

 

Kochane Przedszkolaki! 

Zaczynamy od zabawy. Ciekawa jestem komu uda się najdokładniej wykonać żurawia? 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU 

ćwiczenia "Żuraw", "Góra-dół", "Łódeczka", "Jabłuszko". 

 

Posłuchaj wiersza czytanego przez mamę/tatę  
„Każdy po sobie sprząta" (Maria Terlikowska) i odpowiedz na pytania: 
 
W naszym domku, w czterech kątach, 
Każdy sam po sobie sprząta.  
Pierwszy kącik jest Elżbietki,  
Która właśnie sprząta kredki.  
Drugi kącik jest Agatki:  
Chowa szmatki do szufladki.  
Trzeci kącik jest Rozalki, 
Która sprząta pokój lalki.  
W czwartym kącie, w kącie Janki,  
Ktoś wycinał wycinanki.  
Na podłodze, koło szafki,  
Ktoś rozrzucił jakieś skrawki,  
Ktoś zostawił klej otwarty  
W zaśmieconym kącie czwartym...  
Kto tu sprzątnie, moje dzieci?  
Oczywiście, ten, kto śmiecił! 
 

1) czy zapamiętałaś/eś imiona dziewczynek z wierszyka? 

2) co znajdowało się w kącikach domu? 
3)czy potrafisz posprzątać po sobie Twoje miejsce do zabawy? 

 

„Tropiciele bałaganu" – zabawa w odnajdywanie przedmiotów, zabawek, które zmieniły 

swoje położenie.  

Zamknij proszę oczy. Mamusia/tatuś zaraz zmieni położenie niektórych przedmiotów w pokoju. 

Ciekawe czy odgadniesz co się zmieniło.  

Rozwiązywanie zagadek na temat przedmiotów służących do sprzątania 

Rozwiąż zagadki: 

 

Nie smakują mu cukierki 
nie smakują lody. 
Za to z apetytem 
zjada kurz z podłogi. (odkurzacz) 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU


Na górze - drewniane ramię, 

na dole - gęsta czupryna. 

Znikają z podłogi śmieci, 

gdy taniec rozpoczyna. (miotła) 

 

 

Wody i proszku 
szybko nabierze 
i brudne pranie 
sama wypierze. (pralka) 
 
 
Stoi w kuchni szafka, 
ten kto jej używa, 
wie, że jest przydatna, 
bo wszystko pozmywa. (zmywarka) 

 

 

Pląsy przy piosence: "Piosenka o sprzątaniu domu"  - rozmowa na temat treści 

piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w 

Posłuchaj piosenki o sprzątaniu domu i spróbuj zatańczyć tak jak lubisz. Czy zgadasz się ze 

słowami: "Skoro wszyscy razem w domu tym mieszkają/Wszyscy niech tak samo o porządek 

dbają"? 

 

Zabawa ruchowo-naśladowcza: "Robimy porządki"  

Pobaw się z mamusią/tatusiem w robienie porządków - biegaj swobodnie po pokoju. Na hasło 
rodzica np. odkurzam, wycieram kurze, myję okna, zbieram zabawki itp..., naśladuj dane 
czynności. 
Zadanie dodatkowe: a może posprzątasz naprawdę? Jest coś co potrafisz zrobić 

samodzielnie? 

Pamiętajcie, jeżeli tylko nie będzie padało wybierzcie się z Rodzicami  

i Rodzeństwem na spacer. Zabawcie się w detektywów i poszukajcie oznak 

wiosny.  

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w

