
 

 

PIĄTEK 15.05.2020r. – BLOK TEMATYCZNY: ŚWIAT OWADÓW 

TEMAT DNIA: „ZNAM I LICZĘ OWADY” (mowa i myślenie + plastycne/konstrukcyjne) 

 
Cele szczegółowe zajęć – dzięki dzisiejszym zajęciom dziecko: 

 
• Lepi z plasteliny  
• Ćwiczy aparat mowy  

• wykonuje ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała  

• dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów  

• jest sprawne manualnie 

• uczestniczy w zorganizowanych zabawach ruchowych  
• posługuje się pojęciami dotyczącymi świata roślin i zwierząt  

• eksperymentuje i prowadzi obserwacje 

 
 

Witam serdecznie wszystkich rodziców i moje kochane „Frezyjki”.  

Na dzisiejszy dzień proponuję następujące zabawy: 
 

 
• Lepienie z plasteliny/modeliny ula – tworzymy własną pasiekę: ul, pszczoły i kwiaty ;) 

 

• Ćwiczenie usprawniające mowę „Przygody pszczółki Patrycji”.  

Pewnego dnia mała pszczółka Patrycja 

wybrała się na łąkę. Poleciała tam na 

spotkanie ze swoją przyjaciółką ważką. 

DZIECI: 

- wysuwają mocno język do przodu 

Leciała bzycząc wesoło. - smarują językiem po złączonych zębach 

Frunęła wysoko nad kwiatkami, - unoszą język w kierunku nosa 

kręciła kółka. - oblizują usta 

Nagle wśród traw zaczął wiać wiatr. - wysuwają usta mocno do przodu i 

dmuchają 

Pszczółka zaczęła lecieć szybciej. - przesuwają szybko językiem po 

podniebieniu 

Kiedy zobaczyła przyjaciółkę – uśmiechnęła 

się szeroko. 

- uśmiechają się szeroko 

Razem poleciały wąchać kwiaty. - zamykają usta i mocno wciągają powietrze 

nosem 

Fruwały po całej łące. - przesuwają językiem po całym przedsionku 

jamy ustnej 

Wreszcie zrobiło się późno. - wysuwają język i przesuwają go od prawej 

do lewej strony, nie dotykają warg 

Pszczółka pożegnała się z przyjaciółką - wysuwają język, unoszą go na zmianę w 

kierunku nosa i w kierunku brody (nie 

dotykają warg) 

i szybciutko poleciała do domu. - przesuwają szybko językiem po 

podniebieniu 

 

• Zabawa rozwijająca orientację przestrzenną „Powtórz” 

 

• Ćwiczenia poranne – ten sam zestaw przez cały tydzień. Zabawa do której należy zaprosić 

jak największą liczbę domowników ;) wybieramy chętną osobę, która pokazuje ruch i 



 

 

nazywa go, np. kreśli koła ręką i mówi koło – zadaniem pozostałych jest odwzorowanie 

pokazywanej czynności. Bawimy się na zmianę ;) 

 

• Ćwiczenie słuchu fonemowego „Świat owadów” – do tego ćwiczenia będziemy 

potrzebować kartoniki z literami M, W, O, P, K (możemy wykonać sami).Odwracamy 

kartoniki literami w dół. Dziecko losuje kartonik – jego zadaniem jest podanie nazwy litery, 

a następnie wymienienie nazw owadów rozpoczynających się daną literą (głoską), np. M – 

mucha, mrówka, motyl. 

 

• Konstruowanie z tektury i papieru „Owady” – do wykonania naszych owadów będziemy 

potrzebować rolki po papierze toaletowym, mazaków, kleju, nożyczek, kolorowej 

wycinanki lub farbek plakatowych. Mamy do wyboru: pszczółkę, biedronkę i motyla. 

Zadanie wykonujemy tak jak na zdjęciu poniżej. 

 

        
 

• Zabawa ruchowa „Kucaniec” – zabawa w berka kucanego.  

 

• Eksperymenty: „Tęcza z cukierków” – do wykonania eksperymentu będziemy potrzebować: 

mleko, cukierki typu Skittles i biały talerz. Cukierki układamy wewnątrz talerza – na jego 

brzegach. Następnie na środek wlewamy mleko. Czekamy kilka chwil i kiedy barwnik z 

cukierków zacznie się rozpuszczać - uzyskujemy tęczę na talerzu. Poniżej filmik 

podglądowy. Powodzenia ;) 

Tęcza na talerzu - https://www.youtube.com/watch?v=SfVVFCAmSmY  

 

• Wykonanie ćwiczenia w książce numer 4 (ćw. 1, s.46) – rozwijanie sprawności 

grafomotorycznej, przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów. 
 

• Wykonanie ćwiczenia w książce numer 4 (ćw. 1, s.42) – utrwalenie wiedzy na temat cyklu 

rozwojowego motyla, doskonalenie liczenia i sprawności grafomotorycznej.  

 

• Wykonanie ćwiczenia w książce numer 4 (ćw. 2, s.43) – doskonalenie umiejętności liczenia 

poprzez dorysowywanie odpowiedniej liczby kropek. 
 

• Wykonanie ćwiczenia w książce numer 4 (ćw. 1, s.44) – utrwalenie wiadomości o owadach 

poprzez rozwiązywanie zagadek.  
 

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


 

 

• „Zakodowane owady” – zadanie dla osób chętnych. Bardzo trudne przez co będzie wymagało 

państwa pomocy przynajmniej przy pierwszym obrazku. Powodzenia  czekam na zdjęcia od osób 
którym uda się wykonać zadanie. 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam i życzę miłego weekendu  

Agnieszka Żemajduk 

 


