
Data:10.06.2020

Temat: Pojazdy poruszające się w powietrzu

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 Zamalowuje całą powierzchnię rolki po papierze farbą

 Rzuca balonem do drugiej osoby

 Odkłada zabawki na swoje miejsce

 Wykonuje pracę przestrzenną

 Przekłada pudełka na wyznaczone miejsce

 Wymienia bohaterów występujących w książce

 Dmucha w balon wprawiając go w ruch

 Wznosi konstrukcje z klocków

1. Malowanie rolki po papierze toaletowym farbami.

Rolkę po papierze pomaluj dowolną farbą i zostaw do wyschnięcia.

2. „Balon” zabawa rzutna

Poproś rodzica o napompowanie kilku balonów. W pokoju postaw miskę lub 

kosz i zrób jeden krok  w dowolny bok. Zadaniem będzie polegało na 

wrzuceniu jak największej ilości balonów do pojemnika

3. Czynności porządkowe, odkładanie zabawek na swoje miejsce.

4. „Samolot” praca przestrzenna wykonana z rolki po papierze toaletowym i 



pasków papieru o różnej długości.

Z kolorowego dowolnego papieru wytnij dwa paski jeden to będą skrzydła 

samolotu a drugi ogon. Dłuższy kawałek papieru złóż jak powyżej na zdjęciu. 

Z żółtego koloru wytnij kółka, które będą oknami. Wszystkie elementy 

przyklej klejem do rolki po papierze. 

5. „Rozładunek” zabawa z elementami dźwigania i mocowania

Do tej zabawy będą potrzebne pudełka po butach,  po zabawkach, poduszki. W

jednym miejscu układamy pudełka, czyli nasza paczki. Zadaniem dziecka 

będzie przenieść je z jednego miejsca w pokoju do drugiego. 

6. „Popołudnie z książką” czytanie bajki wybranej przez dziecko.

7. „Balon” ćwiczenia oddechowe

Napompowany balon zawieś na sznureczku i odsuń go od twarzy. Następnie 

dmucha w niego tak mocno aby wprawić go w ruch.  

8. Zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem dowolnych klocków



Zachęcamy do dzielenia się wykonanymi zabawami z dziećmi oraz pracami plastycznymi. 

Koniecznie prosimy robić zdjęcia lub nagrać krótki filmik z zabawy lub wykonanego zadania i 

wysyłać e-mailem na adres bratkip5@wp.pl . Wszystkie Wasze prace będą zamieszczane na stronie 

internetowej przedszkola Życzymy miłej zabawy.
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