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Zadanie 1 

Stań naprzeciw mamy lub taty. Na powitanie podajcie sobie prawe dłonie. Przywitajcie się prawymi 

stopami, kolanami, łokciami i bioderkami. Następnie powiedz proszę, co lub kogo masz przed sobą, 

za sobą. 

 

Zadanie 2 

Stojąc, powtarzaj proszę wierszyk i jednocześnie wykonuj polecenia. 

Gimnastyka fajna sprawa, 

dla nas wszystkich to zabawa. 

Ręce w górę, w przód i w bok, 

Skłon do przodu, w górę skok. 

 

Zadanie 3 

Zagadka: Z listewek z papieru zrobiony przez Ciebie. Przy wietrze jesiennym szybuje po niebie 

(latawiec).   

Jak myślisz, co jest potrzebne, aby zbudować latawiec?   

Posłuchaj uważnie tekstu pt. Latawce i całymi zdaniami odpowiedz na pytania? 

Dokąd polecą latawce?. Z kim latawiec zatańczy walczyka?  

Latawce, latawce buduję 

a potem je pięknie maluję. 

Latawce polecą do góry 

by z góry spoglądać na chmury.  

Latawiec, latawiec, latawiec 

tak lekko do góry pomyka. 

Latawiec, latawiec, latawiec 

z wiaterkiem zatańczy walczyka.  

 

Zadanie 4 

Wymień i policz sylaby w słowach: lot, lecieć, latawiec.  

Posłuchaj uważnie sylab wypowiedzianych w zmienionej kolejności i powiedz, jakie słowo mogą 

tworzyć: ta-la-wiec (odp. latawiec), ta-la-wce (odp. latawce).  

Klaszcząc podziel słowa na sylaby:  latawce, wiaterek, walczyk, chmury.  

Posłuchaj i odpowiedź, jakiej głoski brakuje na początku słów: ...atawiec, ...atają, ...eciutko.  

Pamiętaj l  jest spółgłoską.  
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Zadanie 5 

Stań proszę w rozkroku, ze wstążką lub apaszką w prawej dłoni. Mówiąc wierszyk zakreślaj wstążką 

lub apaszką przed sobą koło. Możesz także rytmicznie uginać nogi w kolanach.   

Latawiec, latawiec, latawiec 

tak lekko do góry pomyka 

Latawiec, latawiec, latawiec 

z wiaterkiem zatańczy walczyka.  

 

Zadanie 6 

Zaproś mamę lub tatę, brata lub siostrę do wspólnego tańca 

Wiosenny walczyk 

https://youtu.be/NJSX1cTd_pU 

 

Zadanie 7 

Zachęcamy do wykonania latawca z papieru według własnego pomysłu lub poniższej instrukcji.  

https://youtu.be/BsPq7AWQq7k 

 

 

 

Opracowały: A. Donat, I. Liguzińska - Wołowiec na podstawie książki M. Bogdanowicz, M. Barańskiej, E. Jakackiej. Metoda 

Dobrego Startu Od piosenki do literki. „Klaśnij, tupnij, raz i dwa!” - M. Barańska.  
 

https://youtu.be/NJSX1cTd_pU
https://youtu.be/BsPq7AWQq7k

