
Data: 28. 05.2020 

Temat: Gimnastyka z mamą i tatą.  

Cele szczegółowe: 

Dziecko: 

• Zgniata gazety w kule 

• Przeskakuje przeszkodę  

• pamięta o myciu rąk przed posiłkiem i po zakończonej zabawie 

• na hasło biegnie do wcześniej wyznaczonego miejsca 

• porusza się na czworaka 

• odwzorowuje czynności wykonywane w domu przez tatę 

• słucha uważnie bajkę i wypowiada się na temat książki 

• wypuszcza powietrze przez słomkę tak aby w kubku powstały bąbelki 

• rozróżnia i nazywa podstawowe kolory 

 

 

1. „Piłki” zabawa manualna 

Do tej zabawy będą potrzebne gazety. Twoim zadaniem będzie zgnieść 

jak najwięcej gazet w kule. Następnie możesz poćwiczyć rzucanie do 

celu. Ustaw miskę w odległości od siebie i spróbuj trafić do niej kulkami 

z gazety.   

2. „Skoki przez rów” zabawa skoczna 

Na środku pokoju rozłóż skakankę lub kawałek sznurka- to będzie rów. 

Najpierw spróbuj przechodzić przez niego, następnie przeskakiwać 

obiema nogami oraz spróbuj przeskoczyć  na jednej nodze.  

3. Kształtowanie codziennych nawyków, mycie rąk po zabawie i przed 

posiłkiem. 

Będąc w domu pamiętamy o myciu rąk przed posiłkiem oraz po 

zakończonej zabawie.  



4. „Mama” zabawa bieżna 

W pokoju wyznaczamy miejsce które będzie domem. Dziecko swobodnie 

porusza się po pokoju. Na hasło dzieci do domu szybko biegnie do 

wyznaczonego miejsca.  

5. „Chomiku” zabawa z elementami czworakowania 

Dziecko chodzi po pokoju na czworaka udając chomika.  Na hasło chomik 

prostuje się i wyciąga głowę w górę- obserwuje otoczenie.  

6. „Pomagamy tacie” zabawa kształtująca ramiona, nogi i tułów. 

Dziecko odwzorowuje czynności wykonywane przez tatę w domu np. 

tniemy drzewo- odwzorowuje ruchy piły, wbija gwoździe- maszeruje po 

pokoju  kuca i wbija gwoździe itp.  

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

https://www.youtube.com/watch?v=byBEH-3U5BQ 

8. „Bąbelki” zabawa oddechowa 

Do kubka z wodą nalej wody i włóż słomkę. Dmuchaj w słomkę tak 

mocno aby utworzyły się bąbelki.  

9. „Kolorowe kredki” - klasyfikowanie kredek ze wzgl. na kolor 

Wysyp przed sobą wszystkie kredki jakie masz. Twoim zadanie będzie 

posegregowanie kredek ze względu na kolor.  

 

 

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 
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