
RÓŻYCZKI ŚRODA 15.04.2020 

Blok tematyczny: DZIEŃ I NOC 

Temat dnia: „WIOSENNA POGODA” (mowa i myślenie + plastyka) 

 

Cele szczegółowe zajęć, dzięki zabawom dziecko: 

 samodzielnie myje ząbki, 

 dba i szanuje swoje zabawki, 

 biega swobodnie, zatrzymuje się na sygnał, 

 maluje farbami, 

 składa obrazek w jedną całość. 

Witamy rodziców i dzieci z grupy „Różyczki”, niżej zamieszczamy propozycje zabaw na 

dziś. 

 Zabawa tematyczna „Lala Ola myje ząbki” – dzięki zabawie z lalą lub inną 

ulubioną zabawką zachęcamy dziecko do potrzeby samodzielnego i 

dokładnego mycia zębów. 

 

 Zabawa bieżna „Dogoń wróbelka”. Do zabawy proszę zaangażować większą 

liczbę domowników. Do zabawy potrzebna będzie kolorowa chusta. Chętna 

osoba zostaje wróbelkiem (zawiązujemy jej na ręce chustkę). Pozostałe osoby 

ganiają wróbelka po domu. Ten, kto go złapie, sam zostaje wróbelkiem. 

 

 Czynności porządkowe – proszę o zwrócenie uwagi na odkładanie przez 

dziecko zabawek na swoje miejsce. 

 

1. „Wiosenna pogoda” – zabawa dydaktyczna. Proszę porozmawiać z dzieckiem na 

temat wiosennej pogody. Do rozmowy można wykorzystać zamieszczone poniżej 

zdjęcia przedstawiające wiosenną pogodę (słoneczną, burzową, deszczową, mglistą). 

Proszę opowiedzieć dziecku, co widać na obrazkach oraz zwrócić uwagę na 

zmienność wiosennej pogody. Warto także zwrócić uwagę na dziecka na konieczność 

dostosowania ubioru do pogody. 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



2. „Pani Wiosna” – zabawa plastyczna.  Proszę na kartce namalować sylwetkę Pani 

Wiosny (lub wydrukować). Zadaniem dziecka jest pomalowanie sylwetki farbami 

dowolną techniką (pędzlem, palcami, całą ręką). Poniżej przykładowa sylwetka. 

 

 
 

 

       Opracowała 

       Agnieszka Deresz 

 

 



 Układanie puzzli dostępnych w domu. 

 

 Zabawa tematyczna „Wiosenne porządki”. Zwracanie uwagi na odkładanie 

zabawek na swoje miejsce, segregowanie zabawek, np. misie do pluszaków, 

lalki do lalek, klocki do klocków, samochody do samochodów itp. 

 

 „Biedronka” – zabawa plastyczna. Zadaniem dziecka jest ułożenie w całość 

obrazka przedstawiającego biedronkę. Proszę wydrukować obrazek biedronki 

(wyciąć z jakiejś gazety) i pociąć na 4 kawałki. Dziecko układa obrazek i 

przykleja go na kartkę. 

 

 

 Zabawa ruchowa „Biedroneczki”. Proszę zaangażować do zabawy większą 

liczbę domowników. Wszystkie osoby biorące udział w zabawie biegają 

dowolnie po mieszkaniu, pokoju. Na hasło: Biedroneczki! łapią się za ramiona, 

tworząc skrzydełka i udają, że są latającymi biedronkami. Zabawę powtarzamy 

kilka razy. 

 

Opracowała 

Lucyna Śliżewska 


