
Dzisiaj poniedziałkowe przywitanie – Niech każdy z uśmiechniętą miną wstanie! 

Witam wszystkie Muchomorki! 

Dzisiaj miałam bardzo niezwykłą pobudkę, zamiast dźwięku budzika usłyszałam dziwne odgłosy 

dochodzące z przedpokoju ….. jakby tupanie. Gdy wyjrzałam na przedpokój zobaczyłam, że wszystkie 

buty: męskie, damskie i dziecięce były ustawione w rzędzie przed drzwiami, prawy obok lewego  -

gotowe do wyjścia. Buty delikatnie tupał na zmianę. Widocznie buty miały ochotę wyjść na spacer, bo 

tęskniły, tak jak my za słonkiem, zapachem trawy i kwiatów. Jednak pamiętajcie musimy zostać w 

domu! Teraz jest to ważne dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa! Ale zapraszam was na spacer z 

piosenką razem z dzielnymi zuchami. (Proszę kliknąć link do piosenki Idzie Zuch, wicher dmucha) 

https://www.youtube.com/watch?v=32ui5rhtq1I 

 

Żeby pójść na spacer potrzebujemy ubrać buty. Każda para butów ma but prawy i lewy. Jestem 

ciekaw czy wiecie jakie części ciała mamy parami?.......................... Bardzo dobrze mamy dwoje oczu 

(oko prawe i lewe), dwie ręce (ręka prawa, ręka lewa), dwie nogi (noga prawa i noga lewa). Pokarzcie 

te części ciała na sobie. Podnieście prawą rękę do góry. (jeśli dzieci się mylą możecie założyć na 

prawą rękę bransoletkę, opaskę odblaskową lub wstążkę). 

Posłuchajcie piosenki: Margolcia i Miś - Buty chodzą parami 

https://www.youtube.com/watch?v=eYIg5JcVILE 

Słowa do piosenki Słowa – Agnieszka Galica Muzyka – Krzysztof Marzec 

 

1. Na podwórko i do parku, na wycieczki i podróże 

Są dla dzieci buty małe, dla dorosłych buty duże. 

 

Ref.: Zawsze chodzić chcą parami 

Każdy z nich parę ma 

Prawy z lewym, lewy z prawym 

Chodzą razem raz i dwa. 

 

2. Kiedy źle je założymy, prawy z lewym pomylimy 

Wtedy buty się obrażą, długi język nam pokażą. 

 

3. Maszerują, podskakują, skrzypią, tupią, hałasują, 

Wycieraczkę dobrze znają, noski o nią wycierają. 

 

4. Po spacerze, oczywiście, wszystkie buty chcą być czyste 

Mówią wtedy „moje złotko, proszę nas wyczyścić szczotką. 

 

Buty z jednej pary wydają się identyczne, jednak jeden jest prawy a drugi lewy. Uważajcie i nigdy nie 

zakładajcie lewego buta na prawą nogę, i odwrotnie. To się może dla was źle skończyć! Jak w takim 

razie rozpoznać, który but jest z lewej, a który z prawej nogi? To proste, gdy je prawidłowo założycie 

noski butów są skierowane do środka. Ja wtedy mówię, że buty dają sobie buziaczki  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=32ui5rhtq1I
https://www.youtube.com/watch?v=eYIg5JcVILE


 

Zapraszam na trening z określania strony prawej i strony lewej. 

W załączniku znajdziecie narysowane dla was zadania( L8 żabki i L8 motylki)  Wykonajcie polecenia.  

 Policz, ile jest żabek po lewej stronie drzewa. Policz, ile jest żabek po prawej stronie drzewa. 

Gdzie jest więcej żabek? O ile jest więcej żabek z lewej strony niż z prawej strony? Ile jest 

wszystkich żabek? 

 Policz, ile motylków jest z prawej strony kwiatka? Policz, ile motylków jest z lewej strony 

kwiatka? Gdzie jest więcej motylków? O ile jest więcej motylków z prawej strony niż z lewej 

strony? Ile jest wszystkich motylków? 

Ciekawostki: 

Niebieski motylek nazywa się szkarłatek, czerwony – szkarłatny, żółty – cytrynek a biały – bielinek 

kapustnik. Tropiciele przyrody mogą poszukać informacji w Internecie. 

Wykonajcie zadanie w kartach pracy str33 a, b. 

Propozycje zabaw dla całej rodziny do ćwiczenia rozpoznawania prawej i lewej strony. 

 Chodzenie po narysowanej ścieżce (w coraz trudniejszych układach). 

 Chodzenie wg instrukcji słownej (idź 4 kroki do przodu, 2 w prawo itp.). 

 Umieszczanie zabawki zgodnych z określeniami słownymi, np.: nad, pod krzesłem, obok 

stołu, w pudełku, za klockami, przed lalą; 

 Zabawa taneczna - Ręce do góry 

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A 

 Piosenka dziecięca Głowa ramiona kolana pięty  

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 

 Piosenka w języku angielskim  Head, Shoulders, Knees & Toes - Exercise Song For Kids 

https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg 

 Gra Przygody Rybki MiniMini Zagubione kształty 

https://www.miniminiplus.pl/przygody-rybki-minimini/gry/przygody-rybki-minimini-

zagubione-ksztalty 

Pomysł na wykonanie zabawki w domu - Bączek zabawka z płyty CD. Zachęcam was do zrobienia 

fajnej zabawki. Oczywiście czekam na zdjęcia. 

Potrzebne rzeczy: stara płyta CD, kolorowy papier, klej, wykałaczka lub patyczek do szaszłyków, korek 

po winie (może się sprawdzić gumka do wycierania, ale tego nie sprawdzałam. Dokładny sposób 

wykonania tej pracy krok po kroku jest w filmiku. 

Bączek zabawka z płyty CD 

https://www.youtube.com/watch?v=-qxk14r9wkI 

 

Pozdrawiam wszystkich serdecznie Joanna Jaschik 
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