
Data: 29.05.2020 

Temat: Tęcza  rodzicom.  

Cele szczegółowe: 

Dziecko: 

• Układa tęcze z korków 

• Przechodzi stopa za stopą po rozłożonej na podłodze skakance 

• Pamięta omyciu rąk po skorzystaniu z toalety 

• Wykleja plasteliną tęczę 

• Wypowiada się na temat czytanej bajki 

• Naśladuje ruchem tekst czytany przez nauczyciela 

• określa położenie przedmiotu  

• wykonuje piasek kinetyczny 

1. „Tęcza” układanie tęczy z korków  

Dziecko układa tęcze z korków na szablonie(załącznik nr 1) 

2. „Tiptopy” zabawa równoważna 

Dziecko przechodzi stopa za stopą po rozłożonej na podłodze skakance 

lub sznurku.  

3. „Jestem samodzielny” samodzielne korzystanie z toalety oraz 

pamiętaniu o myci rąk.  

Będąc w domu pamiętamy o myciu rąk po każdym korzystaniu z 

toalety.  

 

 

 

 



4. „Tęcza rodzicom” wyklejanie plasteliną kontur tęczy 

Dziecko ma za zadanie dokończyć wyklejanie rozpoczętej już tęczy 

plasteliną. Jeżeli w domu nie masz plasteliny możesz dokończyć tęcze 

farbami . (załącznik nr 2) 

5. „Popołudnie z książką” czytanie bajki wybranej przez dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=gGZ7a47-rW4 

6. „Wybieramy się z tatą na ryby” zabawa pantomimiczna 

Dziecko ilustruje ruchem słowa rodzica: 

Pewnego dnia tata  zaproponował dzieciom wyprawę na ryby. 

Wcześnie rano wsiedli do samochodu i pojechali. – dziecko naśladuje 

jazdę samochodem wydając dźwięk brum brum brum. 

Po chwili byli już nad jeziorem- dziecko udaje że odpina pasy i 

wysiada z samochodu. 

Wszyscy poszli na pomost i zarzucili wędkę- ustawia się na brzegu 

dywanu wykonuje zamach udając, że zarzucają wędkę. 

W ciszy i skupieniu czeka, aż jakaś ryba złapie się na haczyk – chwilę 

stoi w ciszy, bez ruchu 

Po niedługim czasie wędki zaczęły się ruszać- dziecko udaje, że 

trzymana w dłoni wędka się rusza 

Szybkim ruchem podrywa ją do góry, ściąga rybę z haczyka i wkłada 

ją do wiaderka- dziecko naśladuje wszystkie czynności 

7. „Gdzie to jest” kształtowanie orientacji w przestrzeni 

Na środku pokoju ustawić należy krzesło. Rodzic układa misia nas 

krzesłem, pod, z prawej strony, lewej. Dziecko ma za zadanie określić 

jego położenie.  

https://www.youtube.com/watch?v=gGZ7a47-rW4


8. „Piasek kinetyczny” zabawy piaskiem samodzielnie zrobionym. 

Piasek z mąki przepis: 

8 szklanek mąki, 

 2 szklanki oleju,  

laska kredy dla zabarwienia starta na tarce 

 

 

 

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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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

 

 


