
PONIEDZIAŁEK 03.01.2022 

Szczęść Boże kochane Smerfy i drodzy rodzice :) Witamy Was w Nowy Roku. Życzymy Wam zdrowia i 

uśmiechu każdego dnia. W tym tygodniu będziemy zajmować się tematem dotyczącym czasu.  

1. Zaczynamy od zapoznania się z wierszem, przy którym możemy się poruszać!  

"Gimnastyka dni tygodnia" Ilona Dziubek 

Gimnastyka – dobra sprawa, 

co dzień wszystkim radość sprawia. 

Gdy niedziela się zaczyna, 

Trening tydzień rozpoczyna. 

W poniedziałek dwa podskoki, 

Wtorek lubi kroki w boki. 

Środa kręci dwa kółeczka, 

No a w czwartek jaskółeczka. 

W piątek szybko dwa przysiady, 

A sobota robi ślady. 

I tak przez tydzień cały, 

Dni tygodnia wciąż szalały. 

 

2. Posłuchajmy piosenki o zegarze Śpiewające Brzdące - Zegar Tik-Tak - Piosenki dla dzieci - YouTube 

A na koniec poznajmy i powtarzajmy na głos nazwy dni tygodnia Gry Wiewiórki Kitki - Nauka tygodnia 

(kiddoland.pl)  

 

Ściskamy Was bardzo mocno! 

Wasze panie : )

https://www.youtube.com/watch?v=nYTzKFg7h7o
https://kiddoland.pl/gry-wiewiorki-kitki/tydzien
https://kiddoland.pl/gry-wiewiorki-kitki/tydzien


WTOREK 04.01.2022 

Szczęść Boże,  

Dzisiaj zaczynamy od zabawy ruchowej przy piosence pt. „Zegar bije…”. 

1. Zabawa muzyczno ruchowa Zegar bije - YouTube 

2. Przygotujcie kredki, nożyczki i różne ozdoby. Wycinamy wzdłuż wzoru i dekorujemy 

własny zegarek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenie oddechowe – kładziemy nasz zegarek na prawej dłoni i dmuchamy na niego, 

tak aby spadł z otwartej dłoni na dywan. Zmiana rąk. Ćwiczenie powtarzamy 3x na każdej 

dłoni. 

Tik – tak, tik – tak, zadania wykonane, więc czas na… zabawę w domu!        

 

https://www.youtube.com/watch?v=MJXsi9A5oeE


 

ŚRODA 05.01.2022 

Szczęść Boże,  

Dzisiaj zaczynamy od zabawy z elementami matematyki. 

1. Zabawa dydaktyczna z elementami liczenia "Wybiła godzina". 

Kładziemy się na podłodze, będziemy naśladować księżniczkę/królewicza, która/y zasnęła 

głębokim snem. Dziecko obudzi się, gdy na zegarze wybije godzina ósma. Naśladujemy 

bicie zegara (można do tego użyć np. dwóch pokrywek lub garnka i drewnianej łyżki). Gdy 

zegar wybije godzinę czwartą, dziecko podnosi tylko głowę, rozgląda się na boki i 

ponownie kładzie się - usypia. Gdy zegar wybije godzinę szóstą, dziecko siada, przeciąga 

się, przeciera oczy, ale po chwili kładzie się i śpi. Gdy zegar wybije godzinę ósmą, dziecko 

wstaje i spaceruje po pokoju. 

 

2. Zabawa ruchowa z elementami ortofonicznymi ,,Zegary”. 

Zaproś dziecko do zabawy w zegary. Dziecko będzie naśladować na zmianę, wielki zegar 

stojący, mały zegar ścienny i maleńki zegarek noszony na ręku. Na sygnał wielki zegar- 

dziecko woła bim- bom, przenosząc ciężar ciała z boku na bok. Na sygnał - mały zegar, 

dziecko woła tik-tak, poruszając się po pokoju marszowym krokiem. Na sygnał - maleńki 

zegarek, dziecko biega po pokoju wołając: tiku-tiku. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 

Trzymajcie się Smerfy!       

 



PIĄTEK 07.01.2022 

Szczęść Boże,  

Kochany Smerfiku, poproś rodzica o przeczytanie opowiadania o Zegarmistrzu. Wiesz 

czym on się zajmuje? 

Opowiadanie „Stary zegar i zegarmistrz” 

Dzisiejsze zegary praktycznie „chodzą” same, ponieważ mają w sobie baterie lub są 

podłączone do prądu. Ale stare zegary – czasami mówimy o nich antyczne zegary – trzeba 

co jakiś czas nakręcać. Trzeba również o nie dbać. W jaki sposób? Posłuchaj….. 

– Cyk, cyk, cyk, cyk – cykał stary zegar stojący w rogu pokoju. 

Codziennie tak samo, spokojnie i rytmicznie. Ciągle tak samo od lat. Kiedy wskazówki  

pokazywały pełną godzinę, uderzał głośniej: raz na pierwszą, dwa razy na drugą, trzy razy 

na trzecią i tak dalej. Co tydzień trzeba było go nakręcić. Robiła to jego właścicielka pani 

Pola; ciągle tak samo od lat. 

– Cyk, cyk, cyk, cyk – cieszył się stary zegar. Zawsze, gdy chodził. 

Pani Pola kochała stare zegary, stare przedmioty i meble. Mówiła, że mają duszę. Tyle lat  

przecież są na tym świecie. Dbała o nie, czyściła i odkurzała. Czasem nawet z nimi  

rozmawiała. Pewnego razu jednak zachorowała i musiała pójść do szpitala. Pobyt się  

przedłużył i stary zegar stanął; pierwszy raz od lat. Przestał cykać i dzwonić. Lekko pokrył 

go kurz. W głównym wejściu zadomowiły się pająki. Rozciągały sieć od jednej wskazówki 

do drugiej, spuszczały się po linie do samego wahadła. Skakały od jednej cyfry do drugiej. 

Czyhały na muchy, chowając się wewnątrz zegara. 

– Ojej – jęczał stary kredens. 

– Ojojoj – dodawała komoda. 

Żal im było starego zegara. Bały się, że już nigdy nie zacznie cykać jak dawniej i dzwonić.  

One też pokrywały się kurzem, ale to się łatwo usuwa. Czekały. 

Pani Pola długo nie wracała do domu. W końcu jednak otworzyła drzwi. 

– Hura – odetchnęły z ulgą stare przedmioty, komoda i kredens. 

– Nareszcie – ucieszyła się stara szafa. 

Tylko zegar w kącie stał i milczał. Nie cykał i nie dzwonił. Zasmuciła się pani Pola.  

Próbowała go nakręcić, ale to nic nie pomagało. Przepłoszyła pająki, usunęła pajęczyny i 

bez zmian. Biedny, stary zegar stał. 

– Odezwij się – prosiła pani Pola. – Obudź się staruszku…- mówiła, wycierając łzę. Ale ty  

przecież potrzebujesz lekarza – nagle oprzytomniała pani Pola. 

Wezwała zegarmistrza, który naprawił zegar. Nasmarował mechanizm i ustawił godzinę.  

Udało się. Uleczył stary zegar. 

– Trzeba jednak teraz bardziej uważać – powiedział zegarmistrz. Trochę zardzewiał,  

biedaczek. Potrzebuje opieki i lekarstw, czyli oleju. 

– Dobrze, dobrze – odpowiedziała wzruszona pani Pola. Będę o niego dbać. Staruszek  

potrzebuje mojej opieki. 

Zegar uśmiechnął się i zadzwonił jak dawniej, potem cykał i cykał, i cyka do dziś, naprawdę. 

 

Odpowiedz na pytania: 

- Kto cykał w kącie pokoju? 

- Co się działo, gdy wskazówki pokazywały pełną godzinę? 



- Jak miała na imię właścicielka zegara? 

- W jaki sposób pani Pola dbała o stare przedmioty i meble? 

- Dokąd musiała pójść pani Pola? 

- Co się stało z zegarem, gdy nie było pani Poli? 

- Komu było żal starego zegara? 

- Czy gdy pani Pola wróciła ze szpitala zegar zaczął cykać? 

- Kogo wezwała pani Pola na pomoc zegarowi? 

- Czym zajmuje się zegarmistrz? 

- Co powiedział zegarmistrz pani Poli? W jaki sposób trzeba opiekować się starym 

zegarem? 

 

2. Zabawa relaksacyjna: „Dziecięce masażyki” – wykonujemy masażyk pleców, 

wykorzystując poniższy wiersz. 

Po pleckach płynie rzeczka [rysujemy palcem wężyki wzdłuż plecków] 

I przeszła pani na szpileczkach ["idziemy" palcami jak w butach na obcasach] 

A potem przeszły słonie [ugniatamy powoli całymi dłońmi] 

I przejechały konie [„galopujemy" pięściami - oczywiście nie za mocno!] 

A potem spadł deszczyk [robimy deszczyk opuszkami palców po całych pleckach] 

Czy czujesz już dreszczyk? [szybkie tup-tup-tup palcami wzdłuż kręgosłupa] 

 

Miłego weekendu, baw się dobrze! 

Z Panem Bogiem 

 


