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Zadanie 1  

Pokaż proszę i nazwij na sobie części ciała.  

Twoje ciało, moje ciało 

różnych części ma niemało. 

Łokcie, biodra, łydki, uda,  

nigdy nam nie grozi nuda. 

Uszy, oczy, usta, nos. 

Teraz ty masz głos.  

 

Zadanie 2 

Stań proszę i powtarzaj wierszyk. Pokazuj na sobie części ciała oraz wykonuj ruchy np. w górę,  

w dół,… 

Gimnastyka fajna sprawa, 

dla nas wszystkich to zabawa. 

Ręce w górę, w przód i w bok, 

skłon do przodu, w górę skok. 

 

Zadanie 3 

Wysłuchaj proszę wierszyka i naucz się go na pamięć.  

Co tutaj masz? - Jabłuszko mam. 

Podzielę je i pół ci dam! 

 

Zadanie 4 

Odpowiedz proszę, jaki owoc występuje w wierszyku? 

Co można jeszcze podzielić na pół? 

Jakiego koloru jest jabłuszko? 

Jabłuszko jest owocem, jakie znasz inne owoce? 

Czy te dwa słowa się rymują, są do siebie podobne: mam-dam. 

Wymień i policz sylaby w słowach: pół, tutaj, jabłuszko.  

 

Zadanie 5 -  Zapraszamy do sadu. 

Stań na paluszkach z rączkami do góry - naśladuj zrywanie 

jabłuszek z drzewa, następnie schyl się – pokaż jak zbierasz jabłuszka do koszyczka). 

 

Teraz posłuchaj wierszyka i wykonuj proszę czynności:  

Pięć rumianych jabłuszek w koszyczku leżało,  

(pokazujesz pięć paluszków) 
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jedno jabłko poobijało się do woli,  

(obracasz się w koło) 

drugie schowało się pod drzewkiem,  

(przykucasz) 

trzecie uradowane leżało na dłoni,  

(kładziesz się na podłodze) 

czwarte jabłko minę kwaśną miało. 

(robisz kwaśną minę) 

A to piąte dziecko spałaszowało! 

(naśladujesz zjadanie jabłka) 

 

Zadanie 6 

Razem z mamą lub tatą zobacz jakie masz w domu owoce. Może jest jabłko? Jeśli jest, to dotknij je 

i sprawdź czy jest miękkie czy twarde. Czy jabłuszko pachnie? Jakiego koloru jest jabłko? Następnie 

zachęcamy do spróbowania. Smacznego!  

 

Zadanie 7  - Czerwone jabłuszko.  

Zachęcamy do wykonania obrazka. Pomoce: farby (kredki, pastele), pędzel, kartka papieru  

Razem z mama lub tatą pomaluj sobie dłoń  (wewnętrzną część) na kolor czerwony i odbij ją na kartce 

papieru – to będzie jabłuszko. Pędzlem lub paluszkiem wskazującym uzupełnij je. Domaluj ogonek oraz 

listek.  

Inna wersja: 

Narysuj koło i dorysuj do jabłuszka ogonek i listek. Jabłuszko kolorujemy kredkami, pastelami lub 

wypełniamy czerwona plasteliną.    

Udanej zabawy!  

 

Zachęcamy do wysłuchania piosenek dla dzieci: 

https://www.youtube.com/watch?v=HfCOm-QxxLY 

https://www.youtube.com/watch?v=poFcTmbLX1k 

 

 

 
 

 

 

 

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

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