
 
 

ŚRODA 10.06.2020r. – BLOK TEMATYCZNY: UROKI LATA 

TEMAT DNIA: „LETNIA POGODA” (mowa i myślenie + plastyczne/konstrukcyjne) 

 

Cele szczegółowe zajęć – dzięki dzisiejszym zajęciom dziecko: 

 Rytmicznie powtarza słowa 
 Gestem i ruchem obrazuje treść wiersza 

 Przelicza przedmioty 

 Zauważa przedmioty o takim samym kształcie 

 Wyraża się twórczo wykonując wielobarwną tęczę 

 Dmucha na kulkę, przemieszcza ją na drugą stronę miski 
 
 

Witam serdecznie wszystkich rodziców i moje kochane „Frezje”.  

Na dzisiejszy dzień proponuję następujące zabawy: 

 
 „Idzie Grześ przez wieś” opowieść ruchowa w oparciu o wiersz. Rodzic czyta wiersz, a 

dziecko przedstawia ruchem słyszany tekst. 

 

Julian Tuwim „Idzie Grześ” 

 

Idzie Grześ 

Przez wieś, 

Worek piasku niesie, 

A przez dziurkę 

Piasek ciurkiem 

Sypie się za Grzesiem. 

 

"Piasku mniej - 

Nosić lżej!" 

Cieszy się głuptasek. 

Do dom wrócił, 

Worek zrzucił; 

Ale gdzie ten piasek? 

 

Wraca Grześ 

Przez wieś, 

Zbiera piasku ziarnka. 

Pomaluśku 

Zebrała się miarka. 

 

Idzie Grześ 

Przez wieś, 

Worek piasku niesie, 

A przez dziurkę 

Piasek ciurkiem 

Sypie się za Grzesiem... 

I tak dalej... i tak dalej... 

 



 
 

 Zabawa rytmiczna „ Wiosenny deszczyk” – przygotowujemy reklamówkę i naśladujemy 

ruchy według poniższej instrukcji. 

 

Wiosenny deszczyk - https://www.youtube.com/watch?v=aqWQBPGqhvs  

 

 Ćwiczenia poranne –  

 Jazda rowerem Bieg z wysokim unoszeniem kolan (pedałowanie) ze zmianą tempa i 

rytmu (np. jazda pod gorę — wolno; z góry — szybko, itp.) 

 Po wąskiej dróżce – rodzic układa dróżkę ze skakanek (dwie równoległe linie w 

odstępie 20 cm). Na dróżce rozkłada drobne przedmioty: klocki, woreczki, krążki itp. 

Zabawa: Zadaniem dziecka jest przechodzenie po dróżkach połączone z omijaniem 

przedmiotów; 

 Biegnij za papierową strzałą! Potrzebujemy strzały wykonane z kolorowego papieru. 

Do zabawy angażujemy jak największą ilość domowników. Każdy po kolei rzuca 

strzałę przed siebie i biegnie za nią. Następnie sprawdzamy: ─ Kto dalej rzuci? ─ Kto 

pierwszy dogoni swoją strzałę po rzucie? ─ Kto wyżej rzuci? ─ Kto trafi strzałą do 

wyznaczonego celu?  

 Celowanie do piłki –potrzebujemy woreczek z ryżem/grochem/kaszą i piłkę. 

Zadaniem dziecka jest trafianie woreczkiem w piłkę z odległości ok. 1,5m.  

 Skoki ze skakanką - dziecko otrzymuje skakankę i ujmuje oba jej końce. Trzymając 

łokcie blisko tułowia wprawia skakankę w ruch wirowy tak, aby przechodziła znad 

głowy pod nogami. Kiedy skakanka zbliży się do nóg, trzeba przeskoczyć, aby mogła 

ona wirować bez przerwy. Na początku wykonujemy podskoki w miejscu obunóż, 

potem w miarę wprawy— jednonóż. 

 

 „Letnia pogoda”- ćwiczenie spostrzegawczości.  

 Popatrz na ilustrację, policz obiekty i w pustych okienkach narysuj tyle samo kropek 

 

                  
 Połącz obiekty o podobnym kształcie 

 

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


 
 

                           
 Połącz pasujące obrazki 

 

                   
 

 

 „Tęcza- wielobarwny łuk” rozcieranie farb plakatowych patyczkiem higienicznym. 

Dziecko rozciera kropelkę farby od lewej do prawej po łuku. 

 

                        
 



 
 

 Zabawa oddechowa „ Kulka na kocu „ – zadaniem dziecka jest zdmuchiwanie z gładkiej, a 

następnie z chropowatej powierzchni (np. tkaniny, koca dywanu, pogniecionej gazety) 

lekkich przedmiotów np. piłeczki, wacika, zabawek wyciętych z papieru 

 

Pozdrawiam i życzę miłego dnia  

Agnieszka Żemajduk 

 


