
 

Środa 03.06.2020 

Temat tygodnia:  DZIEŃ DZIECKA  

Temat dnia: To ja, a to ty. 

Dziecko: 

- uczestniczy w zabawach artykulacyjnych 

- pomaga w drobnych pracach porządkowych, dba o ład i porządek w 
swoim otoczeniu 

- zna i rozumie pojecie długości, potrafi zmierzyć długość za pomocą dowolnych jednostek miary 

- aktywnie uczestniczy w zorganizowanych zajęciach ruchowych 

- wykorzystuje balonik do twórczych zabaw  

  
W dzisiejszym dniu proponujemy wam następujące zabawy: 

 Zabawa poranna ze śpiewem „ Jesteśmy dziećmi" 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ 

 Ćwiczenia artykulacyjne "Śmiech dzieci"- wzmacnianie przepony 

Dzieci naśladują różne rodzaje śmiechu : cha- cha- cha, che- che- che, hi- hi-hi. 

 Zabawy i ćwiczenia poranne  (do codziennych  zabaw w tym tygodniu porosimy 

zajrzeć do poniedziałku 1.06.2020 ) 

 Nawyki do kształtowania w domu- pomoc w drobnych pracach porządkowych 

 Zabawa matematyczna, "Wyższe- niższe"- porównywanie długości (wysokości) 

Do zabawy potrzebujemy: sznurki, tasiemki, paski papieru, różne rodzaje miar np. linijka, 

miara krawiecka, metrówka, miarka budowlana 

 

 Zabawę prosimy rozpocząć od rozmowy z dziećmi odwołującej się do ich ogólnej 

wiedzy i wcześniejszych spostrzeżeń na temat różnic i podobieństw między ludźmi.  

Następnie proponujemy zabawę „Wyższe, niższe”. rozglądamy się dookoła i sprawdzamy  

kto/co jest od niego wyższy/wyższe (kuca), a kto/co niższy/niższe (stoi wyprostowany) 

wyszukują w otoczeniu przedmioty wyższe i niższe od rodziców. Teraz za pomocą sznurka  

lub paska papieru  zmierzymy, kto  jest wyższy, a kto niższy, i podajemy  wynik swoich 

pomiarów. ( np. dwa sznurki, trzy sznurki itp.).  

Wyszukajmy w domu różne rodzaje miar (np. linijka, miara krawiecka, metrówka, miarka 

budowlana) i opowiedzmy o nich dzieciom że służą do mierzenia długości. Zaproponujmy 

dzieciom aby  wykorzystały  je do samodzielnych doświadczeń. 

 

 Swobodne zabawy na świeżym powietrzu 

Proponujemy teraz wyjść na podwórko/ pobliski plac zabaw i pobawić się w ulubione zabawy 

Pamiętajcie aby były one bezpieczne. Koniecznie nie oddalać się od rodziców. 

 

 

PO POŁUDNIU PROPONUJEMY: 

 

Zabawy twórcze z balonami 

 Ćwiczenia oddechowe "Dmuchany balonik" 

Zabawę rozpoczynamy od utrwalenia poznanej w przedszkolu zabaw "Baloniku nasz malutki, 

rośnij duży okrąglutki...."   

Wykonujemy układ: 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ


Trzymamy się za ręce stojąc bardzo blisko siebie tworząc koło. Następnie małymi krokami 

cofamy się, stopniowo poszerzając koło (balonik rośnie), z jednoczesnym dmuchaniem. 

Kiedy koło jest już duże, rodzic  mówi: W balonie zrobiła się dziurka,ucieka z niego 

powietrze. Dzieci naśladują odgłos wypuszczanego powietrza, mówiąc: sssssssssssssss i 

ponownie idąc w kierunku środka koła. Zabawę powtarzamy kilka razy. Dzieci mogą za 

każdym razem decydować, jakiego koloru balon nadmuchają. 
 

 „Muzyczny balonik”.  

Dzieci stoją w kole i trzymają się za ręce. Rodzic mówi: Teraz tworzymy jeden duży balon. Za 

chwilę zrobimy kilka mniejszych baloników. Posłuchajcie dźwięków, które podpowiedzą wam, 

z ilu osób będą składały się 

baloniki. Dziecko staje samo i robi z rączek kółeczko 

 Zabawa „Taniec z balonikiem”.  

Dziecko otrzymuje balonik i tańczy z nim do wesołej muzyki zgodnie z instrukcjami  

- Balonik na głowie. 

- Balonik na plecach. 

-  Balonik pod brodą. 

- Balonik między nogami. 

- Podskocz z balonikiem 

- Obróć się. 

- Stań na jednej nodze. 

-  Stań na palcach. 

-  Kucnij. 

Zabawa „Wysoko – nisko”. 

 Rodzic  gra na małym i dużym garnuszku wysokie lub niskie dźwięki. Gdy dzieci słyszą 

wysokie dźwięki, machają balonami wysoko nad głowami, przy dźwiękach niskich poruszają 

nimi nisko nad podłogą. 

         „ Grający balonik”- 

Zabawy twórcze: pstrykanie w niego paluszkami, pukanie całą dłonią  

. 

 Poproście rodziców aby poczytali wam waszą ulubioną książeczkę. Możecie też się wybrać do 

biblioteki i tam wypożyczyć jakąś ciekawą książeczkę.  

 

 

Jeżeli chcecie możecie pochwalić wykonanymi pracami,  domowymi zabawami z dziećmi. 

Koniecznie prosimy robić zdjęcia lub nagrać krótki filmik z zabawy lub wykonanego 

zadania i wysyłać e-mailem na adres grupa.maczki@o2.pl Wszystkie wasze dzieła będą 

zamieszczane na stronie internetowej przedszkola. 

 

Życzymy dużo zdrówka 

Miłej zabawy!!! 

 pani  Anna i  Małgosia 
 


