
 

Piątek 05.06.2020 

Temat tygodnia:  DZIEŃ DZIECKA  

Temat dnia: Dobra zabawa to ważna sprawa 

Dziecko: 

-  układa z patyczków wzory, wyraża swoją ekspresję 

-  doskonali narządy artykulacyjne -  aktywnie uczestniczy 
w proponowanych zabawach ruchowych 

-  rozpoznaje i nazywa figury geometryczne zna i rozróżnia kolory podstawowe 

- eksperymentuje z barwami 

-  aktywnie spędza czas na świeżym powietrzu 
-   doskonali umiejętność przeliczania 

  

W dzisiejszym dniu proponujemy wam następujące zabawy: 

 

 Ćwiczenia ortofoniczne „Raz i dwa mówię ja”.  

Rodzic -dziecko dobierają się w pary i siadają na dywanie. Dziecko/ rodzic mówi dowolne 

słowa lub zdania, a drugie je powtarza. Później następuje zmiana. Ćwiczenia powtarzamy 

kilka razy. Wzmacnianie mięśni narządów mowy. 

 Zabawa konstrukcyjna „Tajemniczy zamek” - rozwijanie zainteresowania światem 

techniki. Rodzic  wysypuje na dywan klocki i proponuje dzieciom zbudowanie zamku. 

 Po wykonaniu zadania dzieci, nazywają swoje budowle. Określają jej wysokość  

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

zajrzeć do poniedziałku 1.06.2020 ) 

 Nawyki do kształtowania w domu- odkładam rzeczy na swoje miejsce 

 Układanie obrazka z figur geometrycznych "Kolorowy świat dzieci" 

Potrzebne nam będą: figury geometryczne wycięte z kolorowego papieru, klej, kartka papieru, 

Na początku utrwalmy z dzieckiem nazwy i wygląd wybranych figur geometrycznych, 

kolory. Następnie zaproponujmy mu zadanie ułożenie z nich obrazka  przedstawiającego 

kolorowy świat. Dzieci na początku niech spróbują  ułożyć wybraną kompozycję a następnie 

ją nakleić. Zwracajmy uwagę aby dzieci nakładały klej na całą powierzchnię wyciętej figury  

( dzieci bardzo często robią tylko jedną kropkę, wtedy przyklejony element  nie przylega do 

powierzchni a jego rogi odstają).  Na koniec pracy poprośmy aby dziecko zatytułowało swoje 

dzieło.                                    

(Poniżej przykładowe prace innych dzieci) 

 

  



 Ćwiczenia spostrzegawczości i refleksu na sygnał słowny "Figury geometryczne wokół nas" 

Dzieci biegają swobodnie po pokoju. Na hasło rodzica np. Kwadraty!, dzieci wyszukują w 

otoczeniu przedmioty w kształcie  kwadratu,  itp. i je wskazują uzasadniając swój wybór. 

Możecie nawet przyłożyć wybraną figurę geometryczną i sprawdzić czy rzeczywiście do 

siebie pasują 

.  

PO POŁUDNIU PROPONUJEMY: 

 

WYSZUKANIE W OGRODZIE, NA ŁĄCE,  KOLOROWYCH KWIATÓW, 

TRAW, KRZEWÓW I  WYKONANIE Z NICH 

"WIOSENNEGO WIANKA" 
Koniecznie go sfotografujcie i prześlijcie nam do podziwiania. Wszystkie 

wykonane dzieła zostaną nagrodzone!!! 

 

 Zabawy na świeżym powietrzu 

Koniecznie wyjdźcie  na podwórko/ pobliski plac zabaw i pobawcie się w ulubione zabawy 

waszych dzieci. Możecie poćwiczyć jazdę na rowerze, hulajnodze, lub odbyć wycieczkę do 

pobliskiego parku/ lasu/ łąki. Poobserwuje ptaki, owady.  Możecie to wszystko potem 

narysować  lub zrobić pamiątkowe zdjęcie ( koniecznie przyślijcie do nas).  Pamiętajcie  

zawsze o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, szanowaniu przyrody i jej małych 

mieszkańców 

 Zabawa badawcza "Wędrujący kolor " 

Dla chętnych odkrywców propozycja eksperymentu.  

Potrzebne będą: 6 szklanek/ słoiczków, barwniki do jajek/ barwniki spożywcze w trzech 

podstawowych kolorach : żółtym, niebieskim i czerwonym , chusteczki higieniczne/ ręcznik 

papierowy/ papier toaletowy, woda.  

Rozpuszczamy barwniki w wodzie i wlewamy do trzech szklanek. Do pozostałych trzech 

nalewamy troszkę czystej wody. Szklanki ustawiamy blisko siebie naprzemiennie i wkładamy 

do nich złożone papierowe chusteczki tak aby jeden róg znajdował się w szklance z kolorem a 

drugi w szklance z czystą wodą. Na efekt trzeba trochę poczekać. Nagle magiczną siłą kolory  

w szklankach zaczną wędrować i się zmieniać. Jakie powstaną nowe barwy? Musicie sami się 

o tym przekonać!!! 

 

 
 

 

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 
 


