
 

Czwartek 04.06.2020 

Temat tygodnia:  DZIEŃ DZIECKA  

Temat dnia: Portret przyjaciela 

Dziecko: 

 - dzieli wyraz na sylaby 

-  dba o higienę 
- dostrzega i akceptuje różnice miedzy ludźmi, 

wypowiada się na określony temat 

- wykonuje prace plastyczną nową techniką malarską, 

malowanie na kamieniu  

- zna właściwości wilgotnego piasku, wykonuje babki z piasku 

- ilustruje ruchem treść utworu muzycznego 

- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych z gazetami, tworzy z nich dowolne kształty, 

  

 

 
W dzisiejszym dniu proponujemy wam następujące zabawy: 

 

 Ćwiczenie percepcji wzrokowej „O czym mówię?” 

Rodzic  opisuje słownie jakieś przedmiot znajdujący sie w pokoju, dzieci odgaduj i staja 

przy tym przedmiocie. Potem następuje zamiana to dziecko opisuje, a rodzic wskazuje 

dany przedmiot. 

 

 Ćwiczenia oddechowe "Taniec wody "-  Rodzic . daje dziecku słomkę i kubeczek z 

wodą. Dziecko  wdmuchuje powietrze do kubeczków przez słomkę.  Obserwuje jak 

porusza się woda R zwraca uwagę na regulowanie wdechu i wydechu. 

 

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

zajrzeć do poniedziałku 1.06.2020 ) 

 

 Nawyki do kształtowania w domu- zwracanie uwagi na mycie rąk przed każdym 

posiłkiem 

 Praca z obrazkiem "Czym się różnimy" - rozmowa na temat różnorodności i 

odmienności dzieci dostrzeganie różnic w wyglądzie 

 

Prosimy wyszukać w domu stare zdjęcia (rodzice, dziadkowie, rodzeństwo), ilustracje 

przedstawiające dzieci. Porozmawiajmy z dzieckiem o wspólnych i różnych cechach w 

wyglądzie ( np. Mam niebieskie oczy jak mama i dziewczynka na ilustracji, tata ma proste 

włosy a ja mam faliste itp).  

  

 Improwizacja ruchowa utworu Spoko Loko - Tańce Połamańce 

https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I


 

 

 Malowanie farbą na kamieniu portretu przyjaciela "Mój przyjaciel" 

Do wykonania pracy plastycznej potrzebujemy: kamień ( wielkość dowolna), farby, pędzel, 

kredki olejne, lub mazaki 

  
 

 Pamiętajcie aby po skończonej pracy nadać imię swojemu przyjacielowi. Jeżeli macie 

ochotę możecie stworzyć wielu takich "kamiennych przyjaciół". 
.  

PO POŁUDNIU PROPONUJEMY: 

 

 Zabawy paluszkowe  

Idzie myszka 

Idzie myszka dobraciszka (prowadzimy palce po ręce dziecka) 

Tu wskoczyła (szybko wsuwamy palec za kołnierz lub pod koszulkę)  

Tu się skryła. (wsuwamy rękę w rękaw) 

Rączki robią klap, klap, klap 

Nóżki robią tup, tup, tup. 

Tutaj swoją główkę mam 

I po brzuszku bam, bam, bam. 

Buzia robi am, am, am 

Oczka patrzą tu i tam. 

Tutaj swoją główkę mam, 

I na nosku sobie gram. 

 

 Zabawy na świeżym powietrzu 

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

badawcze z piaskiem. Spróbujcie z niego zrobić piaskowe babki, lub zamek, a może będziecie 

mieli ochotę na tort? Zauważcie kiedy lepiej się robi babki z piasku: Gdy piasek jest suchy? 

Czy gdy jest wilgotny?  

 

 

PONIŻEJ  FAJNA PROPOZYCJA NA GRĘ ZRĘCZNOŚCIOWĄ DLA DZIECI 

Ćwiczy koordynację  wzrokowo- ruchową, celność, a poza tym  dostarcza  bardzo dużo 

radości!!!!! 



 
 

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 
 


