
SASANKI WTOREK 21.04.2020 

Blok tematyczny: MALI EKOLODZY 

Temat dnia: „KOLOROWE POJEMNIKI” (matematyka + muzyka) 

 

Cele szczegółowe zajęć: 

 łapie i rzuca piłkę  

 samodzielnie spożywa posiłki  

 zna kolor co najmniej jednego pojemnika  

 klasyfikuje obiekty według podanych kryteriów  

 ilustruje ruchem piosenkę, wykonuje proste ruchy  

 naśladuje ruchy, wskazuje części ciała  

 
Witamy rodziców i dzieci z grupy „Sasanki”, niżej zamieszczamy propozycje zabaw na dziś.  

 Zabawa rzutna „Rzucanka” - Dzieci tworzy z rodzicem parę.. Na sygnał. Rodzica.: 

Rzucasz i chwytasz!  dziecko rzuca piłkę, a następnie ją łapie.  

 

 Ćwiczenie tułowia. Dzieci wykonują skrętoskłony – naśladują wkładanie towaru z 

półki do wózka. 

 

 Czynności samoobsługowe- zwracanie uwagi na samodzielne i estetyczne 

spożywanie posiłków  

 

 ,,Pojemniki na śmieci”- rozmowa na temat kolorowych pojemników do segregacji  

 

 

1. „Segregujemy śmieci”- zabawa dydaktyczna  

  Rodzic przygotowuje rożnego rodzaju śmieci, np.: plastikowe butelki i rożne 

opakowania, woreczki foliowe, stare gazety, tekturowe pudełka, słoiki, szklane 

butelki. Dodatkowo rozkłada 3 pętle w rożnych kolorach i obok każdej z nich 

umieszcza zdjęcie: plastikowej butelki, słoika i tekturowego pudełka. Zadaniem dzieci 

jest umieścić śmieci w odpowiedniej pętli. Ćwiczenie umiejętności klasyfikowania. 

Wdrażanie do segregowania śmieci. 

 

2. ,,Śmieci”- zabawa muzyczno- ruchowa do piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=yn0ZYgO7AT0 

Rodzic z dzieckiem tańczy do piosenki wyżej umieszczonej w linku. 

 

 

 

        Opracowała 

        Marta Drożdżewicz 

https://www.youtube.com/watch?v=yn0ZYgO7AT0


 

 Ćwiczenie uspokajające po obiedzie. Dziecko leży na dywanie, a rodzic czyta mu 

krótką bajkę. 

 

 Zabawa ruchowa „Kwiatki”.  – Jeden rodzic jest krokusem, a dziecko tulipanem. 

Kiedy drugi rodzic  powie: Krokus!, dziecko podskakuje do góry. Gdy  powie: 

Tulipan!, rodzic- tulipan podskakuje do góry.. Jeśli Rodzic zawoła: Kwiatki! 

Podskakuje i Rodzic- tulipan oraz dziecko-krokus.  

 

 Czynności porządkowe: zwracanie uwagi na odkładanie zabawek na miejsce  

 

 „Świadomość ciała, Kontakt i Komunikacja” - program aktywności Ch. Knilla  

                 https://www.youtube.com/watch?v=eu5-z3Yeb6s . Rodzic siada z dzieckiem przy 

lusterku i razem wykonują trening ciała. 

 Zabawy dowolne  workami na śmieci. Dotykanie i gniecenie ich. 

 

 

 

Opracowała 

Anna Drożdżewicz 

        

https://www.youtube.com/watch?v=eu5-z3Yeb6s

