
 

CZEKAMY NA CIEBIE WIOSNO !!!

JESTEM WIOSNA – H. Sokołowska 

(piosenka do utrwalenia dla 4- latków))

                            I.   Idę, idę, idę prosto do was,
                               idę, idę słońce niosę wam.
                               Wszystkie śniegi stopię 
                               zazielenię wszystkie lasy
                               fiołki oraz bratki
                               patrzcie dla was mam.

                                        Ref: Wiosna, wiosna jestem wiosna,
                                                patrzcie jaką piękną suknię mam.     ]  2x
                                                Wiosna, wiosna jestem wiosna,
                                                najpiękniejsza z wszystkich dam.

                             II.  Wszędzie zieleń, czerwień, złoto, błękit,
                               oczy kwiatów w słońce patrzą już.
                               Śpieszcie się wraz ze mną,
                               podziwiajcie mą pogodę,
                               chodźcie do mnie wszyscy
                               zaśpiewajmy znów.

                                      Ref: Wiosna, wiosna jestem wiosna,
                                             patrzcie jaką piękną suknię mam.      ] 2x
                                             Wiosna, wiosna jestem wiosna,        
                                             najpiękniejsza z wszystkich dam.



                                       

SAMOCHWAŁA - Jan Brzechwa 
 (wierszyk do utrwalenia dla 4- latków)

Samochwała w kącie stała
I wciąż tak opowiadała:

Zdolna jestem niesłychanie,
Najpiękniejsze mam ubranie,
Moja buzia tryska zdrowiem,

Jak coś powiem, to już powiem,
Jak odpowiem, to roztropnie,

W szkole mam najlepsze stopnie,
Śpiewam lepiej niż w operze,
Świetnie jeżdżę na rowerze,

Znakomicie muchy łapię,
Wiem, gdzie Wisła jest na mapie,
Jestem mądra, jestem zgrabna,

Wiotka, słodka i powadna,
A w dodatku, daję słowo,
Mam rodzinę wyjątkową:
Tato mój do pieca sięga,
Moja mama - taka tęga

Moja siostra - taka mała,
A ja jestem - samochwała!" 



ĆWICZYMY NASZE MAŁE RĄCZKI !

      Ćwiczeń  grafomotorycznych  jest  mnóstwo,  są  bardzo  różnorodne,
inspirujące budzące zainteresowanie oraz ciekawość dzieci. 

    Z  pewnością  każdy rodzic  znajdzie  odpowiednią  zabawę dla  swojego
dziecka,  aby  mogło  czerpać  z  niej  jak  najwięcej  korzyści.  Proponowanie
ćwiczenia i zabawy to także okazja do tego, aby być przy dziecku, rozmawiać
z  nim,  towarzyszyć  mu we  wszelkich  poczynaniach,  wzmacniać  poczucie
własnej wartości, wzmacniać relacje i tworzyć silną więź emocjonalną.

Propozycje ćwiczeń grafomotorycznych:

● nawlekanie koralików,
●  gra w bierki, pchełki,
●  origami,
●  łączenie kropek,
●  nawijanie sznurka,
●  przewlekanie sznurowadeł,
●  przypinanie klamerek,
●  układanie puzzli,
●  majsterkowanie,
●  rzucanie i łapanie piłki,
●  toczenie piłki do celu,
●  przerzucanie woreczka z lewej do prawej ręki,
●  budowanie z klocków,
●  wydzieranki z papieru,
●  lepienie z plasteliny, modeliny, masy solnej, ciasta,
●  wycinanie nożyczkami,
●  rysowanie szlaczków (po śladzie),
●  kolorowanie rysunków,
●  malowanie farbami,
●  rysowanie różnorodnymi przyborami plastycznymi (kredką, węglem, 
ołówkiem),                                             

      ZACHĘCAMY WAS  DO WSPÓLNYCH ZABAW Z RODZICAMI

I RODZEŃSTWEM 
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