
 

Tydzieo z Janem Brzechwą 

„Tydzieo” 
Sikoreczki dzisiaj mamy dla Was kilka ciekawych i bardzo poważnych zadao! Życzymy Wam owocnej pracy. 

 Zatęsknione za Wami Wasze Panie :* :* 

 

1. Ćwiczenie grafomotoryczne „Leniwa ósemka”: 

Mamo, tato, wręcz swojemu dziecku kartkę formatu A5 narysowaną własnoręcznie przerywaną linią 

„leniwą ósemką”. Poproś, aby dziecko narysowało ją po śladzie palcem, suchym pędzelkiem, a na koniec 

piskiem, kredką lub ołówkiem. Poniżej wzór do odrysowania (lub wydrukowania ) „leniwej ósemki”. 

 

 

2. Ćwiczenia : 

 Ćwiczenie oddechowe „Piórko” – dziecko leży na podłodze na plecach. Połóż dziecku na ustach 

piórko. Maluch mocno dmucha swoje piórko, w taki sposób, aby spadło na podłogę.  

 Zabawa „Sprawny jak przedszkolak” – Zaproponuj dziecku czołganie się z jednej strony pokoju na 

drugą.  

 Ćwiczenia – zabawa „Muchy” – dziecko kładzie ręce na barkach i udaje muchę – poruszają 

„skrzydełkami” w górę i w dół. Na hasło „pająk” zastyga w bezruchu. 

 

3. Wiersz „Tydzieo” – przeczytaj dziecku wiersz, porozmawiajcie na temat wiersza, zadaj dziecku 

pytania dotyczące wiersza, np. „Ile dni ma tydzieo?”, „Kogo poszukuje poniedziałek?”, „W co się 

drapie tydzieo?” 

                                                                                   „Tydzieo” 

Tydzieo dzieci miał siedmioro: 

"Niech się tutaj wszystkie zbiorą!" 

 

Ale przecież nie tak łatwo 

Radzid sobie z liczną dziatwą: 

 



Poniedziałek już od wtorku 

Poszukuje kota w worku, 

 

Wtorek środę wziął pod brodę: 

"Chodźmy sitkiem czerpad wodę." 

 

Czwartek w górze igłą grzebie 

I zaszywa dziury w niebie. 

 

Chcieli pracę skooczyd w piątek, 

A to ledwie był początek. 

 

Zamyśliła się sobota: 

"Toż dopiero jest robota!" 

 

Poszli razem do niedzieli, 

Tam porządnie odpoczęli. 

 

Tydzieo drapie się w przedziałek: 

"No a gdzie jest poniedziałek?" 

 

Poniedziałek już od wtorku 

Poszukuje kota w worku - 

I tak dalej... 

4. Zabawa (dodatkowo) - „Tydzieo zabaw” 

 Drogi rodzicu, narysuj na dużym arkuszu szarego papieru tabelę. W jej nagłówku zapisz nazwy 

kolejnych dni tygodnia. Każdy dzieo oznacz innym kolorem. Daj dziecku dwie niewielkie kartki i 

poproś, aby narysowało na nich symbole różnych zabaw. Następnie zachęd pociechę do 

zaplanowania tygodnia zabaw  

 W osobnym dokumencie zostawiamy Wam do wydrukowania kalendarz na miesiąc kwiecieo i maj. 

Tam również możecie zaplanowad i zamieścid swoje aktywności na drugą połowę kwietnia oraz cały 

maj, plany kulinarne, zabawy i inne istotne dla Was sprawy  

 

5. Poniżej zostawimy link do wiersza „Tydzieo” na youtube : 

        https://www.youtube.com/watch?v=UnwurXMVPFw&t=2s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UnwurXMVPFw&t=2s

