
RÓŻYCZKI WTOREK 26.05.2020 

Blok tematyczny: IDZIEMY DO ZOO 

Temat dnia: „Matematyczne Zoo” (matematyka + muzyka) 

 

Cele szczegółowe zajęć: 

 aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych  

 potrafi poprawnie policzyć w zakresie minimum 3 

 tańczy do piosenki 

 lepi z plasteliny określone kształty 

 uczestniczy w zabawie paluszkowej  

 

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

dziś. 

 Zabawa ruchowa skoczna „Skaczące małpki”. Rodzic dzieli rodzeństwo na 

jedną mała małpkę i jedną dużą małpkę. Na komendę Rodzica: Małpka mała! 

dziecko  ,,mała małpka” skacze po całej sali, starając się robić to nisko nad 

podłogą. Na komendę: Małpka duża! Zaczyna poskakiwać dziecko ,,duża 

małpka”. 

 

 Czynności higieniczne- zwracanie uwagi na dokładne i samodzielne mycia rąk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 „Turlaj kredki  zabawa ruchowa” – ćwiczenie sprawności stóp 

Dziecko siedzą na podłodze. Ma pod stopami kredkę, którą turla stopami 

w przód i w tył. Rozwijanie sprawności stop. 

 

 Ćwiczenia poranne – poniżej przedstawiamy zestaw ćwiczeń porannych, które 

wykonujemy z dzieckiem każdego dnia (możemy wybrać odpowiadające nam 

zabawy). 

 

- Zabawa orientacyjno-porządkowa „Lis i kury”. Dzieci-kury chodzą po dywanie-

podwórku: maszerują w pozycji wyprostowanej z rękoma z tyłu i z rozłożonymi 

palcami dłoni imitującymi ogon kury. Poruszają głową raz w prawą, raz 

w lewą stronę. Na hasło: Lis się zbliża! kury biegną do kurnika (do wyznaczonego 

miejsca w domu). Za pierwszym razem lisem jest Rodzic, w kolejnych powtórzeniach 

zabawy – chętne dzieci. 

 

-  Ćwiczenie dużych grup mięśniowych „Wiatraki”. Dzieci stoją w rozsypce na 

dywanie w lekkim rozkroku i wykonują  obroty wyprostowanymi rękoma do przodu i 

do tyłu. 

 

-  Zabawa na czworakach „Pastwisko”. Dzieci-krowy chodzą na czworakach po 

dywanie-łące. Co kilka kroków zatrzymują się i naśladują gryzienie trawy. 

 

-  Zabawa z elementem biegu „Spłoszone konie”. Dzieci-konie biegną w gromadzie w 

szybkim tempie po torze wyznaczonym przez Rodzica Na hasło: Bok i wskazanie ręką 

w prawą lub lewą stronę – zmieniają kierunek biegu. Na hasło: Tył i wskazanie ręką w 

przeciwnym kierunku – zawracają. 

 

-  Ćwiczenie uspokajające. Marsz w różnych kierunkach z wymachami ramion do 

przodu i do tyłu. 

 

 

1. „Liczymy zwierzęta” - zabawa matematyczna– przeliczanie i porównywanie 

liczby elementów 

Rodzic rozkłada na podłodze 2-3 szarfy i do każdej wkłada określoną liczbę 

identycznych zwierząt (obrazków, zdjęć lub plastikowych figurek), np.: szarfa żółta – 

1 delfin, szarfa zielona – 2 lwy, szarfa ,czerwona – 3 zebry. Dziecko chodzi między 

szarfami i sprawdza, ile zwierząt jest w każdej z nich.  



 

2. Zabawa muzyczno- ruchowa przy piosence ,,Idziemy do Zoo” 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Praca plastyczna „Kolorowe papugi” 

Rodzic prezentuje zdjęcia kolorowych papug . Następnie daje dziecku konturowy 

rysunek papugi. Zadaniem dziecka jest pokolorować je według własnego 

pomysłu.. 

 

 Zabawa ruchowa z mocowaniem i dźwiganiem „Przesuwanie powalonego 

drzewa” 

Dziecko wykonuje leżenie tyłem z rękoma wzdłuż tułowia – jest powalonym 

drzewem. Rodzeństwo w klęku, próbuje przepchnąć leżącego brata/siostrę do 

leżenia przodem. Na polecenie Rodzica następuje zmiana ról w zabawie. 

 

 Paluszkowe zwierzaki- paluszkowa wyliczanka 

 

Kciuk Twój Kochanie, to gruby kotek, 

Który nie lubi raczej łaskotek. 

Lubi głaskanie, 

Lubi drapanie, 

Lubi chowanie 

I prostowanie 

Ale najbardziej, to całowanie. 

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


Wskazujący paluszek, to jest żyrafa, 

Która nie lubi, by po niej skakać. 

Lubi głaskanie, 

Lubi drapanie… 

Środkowy palec to foczka taka, 

Która nie lubi, by ją ugniatać. 

Lubi głaskanie, 

Lubi drapanie… 

Paluszek serdeczny to mały jeż, 

Nie lubi on kłucia i ja chyba też. 

Lubi głaskanie, 

Lubi drapanie… 

Mały paluszek, to mądra sowa, 

która nie lubi by ją wałkować. 

Lubi głaskanie, 

Lubi drapanie… 

 

 

 

 

 

 

 

Życzymy przyjemnej zabawy 

     Marta Drożdżewicz 

     Anna Drożdżewicz 

 

 

 


