
 

Poniedziałek  15.06.2020  

Temat dnia: Wkrótce wakacje 

Cele szczegółowe 

Dziecko: 

 Śpiewa i pokazuje ruchem tekst piosenki 

 Skacze obunóż przed siebie 

 Samodzielnie zakłada buty 

 Odgaduje zagadki 

 Reaguje na hasło w umówiony sposób 

 Wymienia bohaterów i przygody jakie ich spotkały 

 Łączy ze sobą zabawki  

 Naśladuje ruchy drugiej osoby 

 Buduje wysoką i niską wieże z klocków 

1. „Wesołe powitanie”- zabawa muzyczno ruchowa 

https://www.youtube.com/watch?v=8HozqzBRUec 

2. „Kto dalej skoczy? ” - zabawa skoczna  

Dziecko wykonuje skoki obunóż przed siebie. 

3. „Jestem samodzielny”- ćwiczenia w samodzielnym zakładaniu obuwia 

4. „Kolory” – rozwiązywanie zagadek 

Kredki, farby je mają, każda tęcza też ma. 

Czy ktoś wie o czym mówię?  

Kto odpowiedz mi da? (kolory)  

Krew ma tę barwę i serce też. 

Jaki to kolor – czy może wiesz? (czerwony) 

https://www.youtube.com/watch?v=8HozqzBRUec


To ulubiony kolor dziewczynek, 

laleczek Barbie i małych świnek. (różowy)  

Każdy ten kolorek zna,  

bo go bezchmurne niebo ma. (niebieski)  

Czy dzieci wiedzą i rozpoznają barwę,  

jaką śnieg i mleko mają? (biały)  

Jest takiej barwy banan, cytrynki,  

gumowe kaczki małej dziewczynki. (żółty)  

To kolor trawy i kolor sosny,  

jest już od dawna kolorem wiosny, 

lecz ty nie będziesz tym zaskoczony,  

bo wiesz, że kolor ten to… (zielony)  

Kruki i węgiel są w tym kolorze 

 – szkoda, że zmienić nic go nie może. (czarny) 

Dzieci rozwiązują zagadki nie wymieniając koloru, tylko wskazują go przez 

podniesienie odpowiedniej kredki.  

5.  „Wakacyjne zabawki ” – łączenie rysunku z jego cieniem (załącznik) 

6. „Wakacyjny skarb” – zabawa orientacyjno – porządkowa 

Dzieci tańczą do muzyki, kiedy muzyka cichnie – kucają. 

7.  „Lustro”- zabawa naśladowcza 

Dziecko jest "lustrem", natomiast rodzic wykonuje przed nim ruchy, które ono 

naśladuje.  

 

8. „Niska-wysoka” –  zabawa konstrukcyjna z wykorzystaniem dostępnych klocków 



 Zadaniem dziecka jest układanie wieży z klocków wspólnie z rodzicem. Układamy z 

 dzieckiem wieże tak, by jedna wieża była wysoka, druga niska. Dziecko porównuje, 

 która jest wysoka, a która niska. 

  

9. „Popołudnie z książką” – czytanie bajki wybranej przez dziecko     

 

 

       Życzymy miłej zabawy! 

 

    Wychowawczynie: Agnieszka Puszko, Anna Trzeciak 
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