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Zadanie 1 

Stań proszę prosto. Lewą dłonią dotknij głowy, obrysuj twarz, wskaż klatkę piersiową, brzuch, 

plecy. Wskaż i nazwij proszę kolejne palce lewej dłoni: kciuk, wskazujący, duży, serdeczny i mały.  

Wysuń lewą rękę w bok i popatrz w lewo. Co tam się znajduje, opisz proszę.  

 

Zadanie 2 

Zagadka: W ogródeczku złota głowa smaczne pestki w sobie chowa (odp. dynia). 

Posłuchaj uważnie tekstu  i całym zdaniem odpowiedz na pytanie? 

Jakie warzywa rosną w ogródku koło domu? 

Tekst: 

Mamy tu domek, domek malutki. 

Mamy ogródek tuż koło domu. 

A w tym ogródku urosła dynia, 

ale nie damy dyni nikomu. 

Bo naszą dynię, dynię pękatą, 

bo naszą dynię, dynię brzuchatą, 

bo naszą dynię, dynię jak kula, 

dumny kabaczek czule przytula. 

 

Zadanie 3 

Wymień proszę nazwy innych warzyw.  

Jak myślisz, dlaczego powinno się jeść warzywa? 

Ułóż proszę zdania ze słowami: dynia i dom.   

Klaszcząc, podziel na sylaby wyrażenia: mały domek, pękata dynia, ogródek koło domu. 

Spróbuj wyjaśnić, co oznacza słowo: pękata.     

W słowach, które za chwilkę usłyszysz brakuje pierwszej sylaby.  Odgadnij proszę jakie to słowa:  

…nia (dynia), …baczek (kabaczek), …gródek (ogródek).  

Jaka głoskę słyszysz na początku słowa – dynia? 

Wymień proszę kilka słów rozpoczynających się od głoski „d”.  

Pamiętaj d  jest spółgłoską. 

 

Zadanie 4 

Usiądź „po turecku”. Trzymając piłkę oburącz powiedz proszę tekst, uderzając rytmicznie piłką 

o podłogę.      

Tekst: Bo naszą dynię, dynię pękatą, 

bo naszą dynię, dynię brzuchatą, 
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bo naszą dynię, dynię jak kula, 

dumny kabaczek czule przytula. 

 

Zadanie 5 

Wyobraź sobie, że w ogródku wyrosła duża dynia, taka ciężka, że nie można jej podnieść. Można ją 

tylko toczyć.  Podczas zabawy, Ty będziesz dynią, a mama lub tata będą „toczyć dynie”, po ścieżce 

w ogródku (dywanie). 

 

Zadanie 6 

Z pomocą mamy lub taty narysuj proszę na kartce papieru średnie kółko lub obrysuj przedmiot, 

np. talerz i wytnij kółko. Następnie pomaluj je kolorem pomarańczowym lub wyklej skrawkami papieru 

pomarańczowego. Wytnij cienkie paseczki z zielonego papieru i zwiń je na swoim paluszku. Do „dyni” 

doklej ogonek i zielony zwinięty paseczek.  

Udanej zabawy! 

 

Zachęcamy do wysłuchania wierszyka Na Straganie. 

https://youtu.be/2t-cslxPlV8 
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