
 

 

FREZJE PIĄTEK 03.04.2020r. – 

 BLOK TEMATYCZNY: WIOSENNE SPRZĄTANIE 

TEMAT DNIA: „ŚPIEWAMY KOŁYSANKĘ” (mowa i myślenie + 

plastyczne/konstrukcyjne) 

 
Cele szczegółowe zajęć – dzięki dzisiejszym zajęciom dziecko: 

 

 po kolei styka  palce  jednej dłoni od prawej i do lewej strony, obie dłonie na raz 
 wypowiada sylaby głośno i cicho- zgodnie z instrukcją 

 wyraża ekspresję twórczą podczas zabawy – tworzy własne wzorki 

 dba o porządek i ład  

 zna pojęcie nocny tryb życia 

 wie jakie zwierzęta śpią, a które są aktywne nocą 

  tworzy masę plastyczną zgodnie z przepisem  

 śpiewa znaną kołysankę  

 

 

 

 
 

 

Witam serdecznie wszystkich rodziców i moje kochane „Frezyjki”.  
Na dzisiejszy dzień proponuję następujące zabawy: 

 
 

 Zabawa usprawniająca małą motorykę „Paluszkowe spotkanie” – rodzic z dzieckiem 

stykają swoje palce – duży palec wita się z pozostałymi palcami tej samej dłoni, tak smao 

powitanie następuje w drugiej dłoni. 

 

 Ćwiczenia dykcyjne „Głośno- cicho” – rodzic prosi wypowiadało wyraźnie zaproponowane 

przez niego sylaby, np.: mamamamamama, memememememe, mumumumumu, lub inne. 

Rodzic zamienia się w dyrygenta, który ruchem dłoni będzie pokazywał, czymają one być 

wypowiadane głośno, cicho , głośniej czy coraz ciszej. Uwidacznia to ruchem dłoni:  

 
 Dłonie blisko siebie – cicho 

 Dłonie rozsuwające się – coraz głośniej 

 Dłonie rozsunięte na szerokość rąk – bardzo głośno 

 Dłonie przybliżające się do siebie – coraz ciszej. 

 

Przed rozpoczęciem zabawy proszę oczywiście objaśnić dziecku wyżej opisany schemat ;) 

 

 Zabawa twórcza „Wzorki” – tworzenie kompozycji na kartkach z użyciem przypraw w 

różnych kolorach. Klej, kartka z bloku i przyprawy w różnych kolorach (kurkuma, papryka, 

pieprz itp.). Zadaniem dziecka jest malowanie wzorków na kartce przy pomocy kleju i 

obsypywanie ich przyprawami.  

 

 Czynności porządkowe- sprzątanie po skończonej zabawie 

 

 Ćwiczenia rozwijające i wzbogacające słownik dziecka „Nocny świat”. Wprowadzenie 

pojęcia nocny tryb życia. Proszę, aby porozmawiali państwo z dziećmi na temat: 

 



 

 

 Co robimy w nocy?- W nocy…. 

 Czy każdy człowiek śpi w nocy? 

 Czy w nocy tylko śpimy? (jeżeli nie, to co jeszcze….) 

 Jakie znasz zawody, które ludzie wykonują również nocą (piekarz, policjant, 

pracownicy lotniska, itp.) 

 Dlaczego ludzie muszą pracować również w nocy? 

 A czy znasz zwierzęta które nie śpią w nocy, tylko w dzień? Jakie to wierzęta? 

 Co robią zwierzęta, które nie śpią w nocy? 

 

Proszę zwrócić uwagę, aby dziecko odpowiadało pełnymi zdaniami. Po udzieleniu pytań i 

rozmowie proszę zapytać czy dziecko wie co oznacza określenie „nocny tryb życia”? Jeżeli 

zna proszę z nim porozmawiać na ten temat, a jeżeli nie proszę wyjaśnić co ono oznacza.  

 

 Zabawa twórcza „Piasek księżycowy” – stworzenie masy plastycznej z mąki i oleju.  

 

Do wykonania piasku będziemy potrzebować –dużą miskę, 8 szklanek mąki i dwie szklanki 

oleju (jeżeli chcemy aby piasek był kolorowy należy zetrzeć na tarce kredę i dodać do 

pozostałych składników, aby piasek był pachnący dodajemy aromat do ciasta). Mąkę i olej 

należy dokładnie wymieszać w misce (porcję możemy podwoić aby uzyskać jeszcze więcej 

piasku) –gotowe ;) Piasek jest idealny do zabawy dla małych i dużych. Wspólne robienie 

babek, tworzenie zamków i rozmowy niezwykle  budują pozytywne relacje pomiędzy 

rodzicami i dziećmi. 

 

 Relaks przy muzyce – słuchanie kołysanki – kładziemy się na łółku lub dywanie i przez 

kilka minut zamykamy oczy, relaksujemy się słuchając kołysanki. Proponuję zasłonić okna 

;) – na koniec proszę zaśpiewać wspólnie waszą ulubioną kołysankę. 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=QOYZuDzph9I  

 Zabawy konstrukcyjne - budowanie z klocków, układanie puzzli – wspólna zabawa z jak 

największą ilością domowników ;) 

 

 

 
 

 

Pozdrawiam i życzę miłego dnia  

Agnieszka Żemajduk 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=QOYZuDzph9I

