
Data: 24.06.2020

Temat: Mojemu koledze/koleżance

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 Śpiewa i inscenizuje tekst piosenki

 Odkłada zabawki na swoje miejsce

 Maluje farbami pocztówkę z wakacji

  Podskakuje jak małe i duże piłeczki

 Wypowiada się na temat czytanej bajki.

 Rysuje pracę wg własnego pomysłu

 Łapię piłkę

 Obserwuje  kształt chmur

 Inscenizuje ruchem dłońmi wiersz. 

1. „Wszyscy są witam was” zabawa muzyczna.

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA 

2. Czynności porządkowe, zwrócenie uwagi na odkładanie zabawek na swoje 

miejsce.

3. Ciekawa miejsca- oglądanie ilustracji przedstawiających różne miejsca w 

Polsce i na świecie dostępnych w domu.

4. „Ciekawe miejsca- wakacyjna pocztówka”- malowanie farbami 

plakatowymi 

Dziecko za pomocą farb i pędzla maluje pocztówkę z wymarzonych wakacji 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA


inspirując się wcześniej oglądanymi ilustracjami.

5. „Małe duże piłeczki” zabawa skoczna

Dziecko na hasło: mała piłka skaczę nisko, natomiast na duża piłka skacze jak 

najwyżej się da. 

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

7. „Moje przedszkole” rysowanie kredkami ołówkowymi według pomysłu

8. „Kolory” zabawa zręcznościowa

Dziecko rzuca piłkę do drugiej osoby wymieniając znane mu kolory. Na kolor 

czarny nie może złapać piłki.

9. „Niebieskie niebo” obserwacja nieba ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

kształt chmur

Dziecko obserwuje chmur podczas spaceru, mówi z czym kojarzy mu się 

kształt danej chmury. 

10.„Idą krasnoludki” zabawa paluszkowa

Szły do lasu cztery krasnoludki-(Szły do lasu –palcami dłoni pokazujemy 

chodzenie na przedramieniu drugiej ręki, cztery- pokazujemy cztery palce, 

krasnoludki- z dłoni robimy czapeczkę na głowie)

Jeden mały a drugi malutki, (jeden mały- pokazujemy człowieka niewielkiego 

wzrostu, drugi malutki- zniżamy dłoń ku ziemi)

Trzeci leciutki jak skrzydła motylka, (trzeci leciutki- machamy jak motylek 

swoimi skrzydłami)

Czwarty cieniutki jak szpilka.(czwarty cieniutki- małym palcem pokazujemy 

figurę krasnala)



Wilk zobaczył cztery krasnoludki (Wilk zobaczył – robimy z dłoni lornetkę i 

rozglądamy się dookoła)

Jeden mały a drugi malutki, (jeden mały- pokazujemy człowieka niewielkiego 

wzrostu, drugi malutki- zniżamy dłoń ku ziemi)

Zjem ja sobie cztery krasnoludki (zjem ja sobie- klepiemy się po brzuchu)

Jeden mały a drugi malutki,

Uciekają cztery krasnoludki (uciekają cztery- biegniemy w miejscu)

Jeden mały a drugi malutki, 

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.

 Wychowawczynie :Agnieszka Puszko, Anna Trzeciak


