
SASANKI 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 „Sasanki”, 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 na czworakach „Wyścigi pasikoników”. Do zabawy proszę 

zaangażować większą liczbę domowników. Wyznaczamy linię startu i mety. 

Dwóch uczestników zabawy staje na czworakach obok siebie. Na sygnał: 

Pasikoniki! uczestnicy muszą jak najszybciej dotrzeć do linii mety będąc cały 

czas na czworakach. Wygrywa ten, kto pierwszy dotrze do mety. 

 

 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 

       Anna Drożdżewicz 

 

 



 Zabawa ciastoliną, plasteliną dostępną w domu. 

 

 Zabawa na czworakach „Pastwisko”. Dziecko – krówka chodzi na czworakach 

po dywanie – łące. Co kilka kroków zatrzymuje się i naśladuje gryzienie 

trawy. 

 

 „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 z elementem biegu „Spłoszone konie”. Dziecko – koń biega po pokoju 

w szybkim tempie. Na hasło: Bok i wskazanie ręką w prawą lub lewą stronę – 

zmienia kierunek biegu. Na hasło: Przód lub Tył i wskazanie ręką do przodu 

lub tyłu – zawraca lub biegnie do przodu. 

 

Opracowała 

Marta Drożdżewicz 

 


