
Czwartek 21.05.2020r. 
Pomysł na dziś dla małych odkrywców to... Brudasek. 

1. Słuchanieopowiadania„Brudasek” 

Bohaterem tej książeczki jest prosiaczek, Guciem zwany. Choć 
ma zawsze szczere chęci, zawsze chodzi upaćkany. Bardzo 
lubi włazić w błoto, nie przepuści też kałuży. 
W nich to chlapie się z ochotą, choć jest chłopcem dosyć 
dużym. Jest jak świnka cały brudny, brudne ręce i zeszyty: 

– Wiesz, prosiaczku, byłbyś cudny, gdybyś choć raz był umyty. 
Mlaska, gdy śniadanie zjada, pijąc, głośno siorpie przy tym. 
Wszystkim wkoło opowiada o posiłku znakomitym. 
Wypożyczył raz od Misia do czytania książkę małą, właśnie 
oddał mu ją dzisiaj, ale pobrudzoną całą. Kiedy klepnął on 
Zajączka, że Szaraczek aż się skulił, wtedy jego brudna rączka 
zapaćkała pół koszuli. 

U Misia na imieninach, nie wierzycie, patrzcie sami, 
zachowywał się jak świnka, sam zjadł tort... i ze świeczkami! 
Tego było już za wiele, jak świat światem, a las lasem. Uradzili 
przyjaciele, by nie bawić się z Brudasem. – Chodźcie piłkę 
kopać razem lub się bawmy w chowanego! 

– Bardzo chętnie, jeśli czasem się umyjesz, nasz kolego. 
– Choć tak bardzo się starałem, mój ty Misiu, i Szaraczku, sam 
jak palec pozostałem w środku lasu na tym pniaczku. Coś 
szeptają Zając z Misiem: 
– Prezent fajny mu zrobimy... urodziny... zdaje mi się, że 
Brudaska zawstydzimy. Nadszedł wreszcie dzień urodzin. Bukiet 
kwiatów, wielka paczka. 
Nasi przyjaciele młodzi obdarować chcą Prosiaczka. Nasz 
Brudasek zadziwiony: 
– Prezent całkiem ładnie pachnie. Mydło... gąbka... i 
szampony... 
– Byś się taplał... ale w wannie!  



Od tej pory po zabawie, to stwierdziła cała paczka, w wannie 
pół godziny prawie tapla się jak młoda kaczka. Już nie 
brudny, lecz różowy. Jest czyścioszkiem jakich mało. I 
przyjaciół ma już nowych – lecz przezwisko pozostało. 

2. Rozmowa na temat opowiadania- rozwijanie umiejętności 
wypowiadania się całymi zdaniami. 
• Wypowiedzi dzieci na temat wyglądu i zachowania 
Prosiaczka. 
• Zwrócenie uwagi na to, kto pomógł mu się zmienić i w jaki 
sposób to zrobił. 
• Wyjaśnienie, dlaczego o przezwisku Brudasek trudno było 
zapomnieć. 

3. Zabawaruchowo-naśladowczaMałeczyścioszki. 
Dzieci poruszają się w różnych kierunkach w rytmie 
wystukiwanym. Podczas przerwy w grze rodzic wymienia 
nazwy wybranych 

przedmiotów potrzebnych do dbania o czystość. Dziecko 
demonstruje, w jaki sposób się ich używa. 

4. " Przybory do mycia"-karta pracy 
Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez dzielenie wyrazów na 
sylaby; określanie liczby sylab w wyrazie. 



 



Foto: boberkowy-world.blogspot.com 
Foto: i.pinimg.com 
Pomysł na dodatkową atrakcję na dziś to... filmik. 😊  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=9Rn- 
cs7cflw&fbclid=IwAR2REeu77QGnSyjJY_iDp81lxw1ttSkl2gmNu5
gnYEfgeR7qr_4jr -6nLRQ 

Pomysł na popołudnie dla małych odkrywców to... zestaw 
ćwiczeń ruchowych. 



-Zabawa orientacyjno-porządkowa ,,Zabawki”. Nauczyciel 
gra na dowolnym instrumencie perkusyjnym rytm do 
podskoków, dzieci podskakują swobodnie po sali. Kiedy 
muzyka milknie, postępują zgodnie z poleceniami: chodzą 
ciężko jak misie, tańczą lekko jak lale, turlają się jak piłki, 
podskakują jak pajacyki. 

-Ćwiczenie wyprostne ,,Marsz wielkoludów”. Dzieci chodzą na 
palcach, jednocześnie wyciągając ręce do góry i naśladując 
wielkoluda. 
-Ćwiczenie z elementem skoku ,,Skoki zająca”. Dzieci naśladują 
ruchy zająca, przenosząc • ręce do przodu z jednoczesnym 
prostowaniem nóg. 

-Ćwiczenie mięśni brzucha ,,Jazda na rowerze”. Dzieci leżą na 
plecach z nogami ugiętymi i uniesionymi nad podłogę. 
Naśladują jazdę na rowerze, zataczając jednocześnie stopami 
obszerne koła. Jadą w normalnym tempie, potem powoli 
(pod górkę) i szybko (z górki). 

-Ćwiczenie równowagi ,,Bociany na łące”. Dzieci stają 
wyprostowane i naśladują bociana, • unosząc jedną nogę do 
góry z jednoczesnym rozłożeniem rąk w bok. Starają się 
utrzymać się w tej pozycji jak najdłużej. Zmieniają nogę i 
powtarzają ćwiczenie kilkakrotnie. 

 
 

 
-Ćwiczenie stóp ,,Stopa za stopą”. Dzieci chodzą po sali stopa 
za stopą, odliczając po sześć • stóp, a następnie stają na jednej 
nodze jak bocian, z jednoczesnym uniesieniem rąk. 
Powtarzając ćwiczenie, odmierzają sześć stóp i zmieniają nogę, 
na której stał bocian. 

-Ćwiczenie wyciszające „Marsz w parach”. Dzieci maszerują w 
parach po obwodzie koła • z jednoczesnym głośnym 



przeliczaniem kroków do sześciu, następnie zatrzymują się na 
chwilę i znów maszerują. 
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