
Temat tygodnia  " Kim będę, gdy dorosnę? " 

Wtorek  31.03.2020- Temat dnia: " Spadochroniarz" 

W dniu dzisiejszym proponujemy następujące zabawy: 

1. Zabawa poranna ze śpiewem „W kapeluszu mego taty” – „W kapeluszu mego taty” 

https://www.youtube.com/watch?v=izR82w7IamI  utrwalenie słów i melodii piosenki 

2. Ćwiczenia oddechowe "Taniec wody "-  R. 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. 

3. Zabawy i ćwiczenia poranne zestaw II (do codziennych  zabaw w tym tygodniu – 

prosimy zajrzeć do poniedziałek 30.03) 

4. Nawyki do kształtowania w domu- Czynności higieniczne- rodzic zwraca  uwagę na  

używanie chusteczek higienicznych i wrzucanie ich do kosza  

5. Burza mózgów „Do czego służy wiatr?”,  rozmowa na temat sposobów 

wykorzystywania wiatru. R. zapisuje na kartce wszystkie pomysły dzieci 

Dla chętnych dodatkowe pomysły na zabawy z wiatrem znajdziecie na stronie 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,zabawy-z-wiatrem,51340,  

 

6. Zabawa naśladowcza „Wiatr”.  Rodzic włącza muzykę,  dziecko naśladują wiatr 

zgodnie z tempem muzyki. Gdy muzyka jest głośna, dziecko -wiatr porusza  się szybko, 

gdy muzyka cichnie – zwalnia, a na przerwę w muzyce kładzie  się na dywanie. 

7. Zabawa badawcza/eksperyment -„Spadochroniarz”   - konstruowanie  zabawki – 

spadochronu z folii i sznurka. 

Omówienie i przeprowadzenie poszczególnych etapów pracy: 

- wycięcie przez każde dziecko z kolorowej torby foliowej najładniejszego kawałka o 

wymiarach mniej więcej 30 cm x 30 cm 

-odcięcie  czterech kawałków sznurka równej długości i przywiązanie ich do rogów folii 

- przymocowanie drugich końcówek sznurków do figurki spadochroniarza (np. postaci z 

jajka niespodzianki, ludzika lego, lub wyciętego z tektury) 

- wspólne sprzątanie po zakończonej pracy 

 -zabawa ze spadochroniarzem,  wyrzucamy zabawkę energicznie do góry i obserwujemy,      

jak spadochron się otwiera, a skoczek ląduje na ziemi. 

https://www.youtube.com/watch?v=izR82w7IamI
https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,zabawy-z-wiatrem,51340


  

 

8. Zabawa relaksacyjna – „Idzie Pani, wietrzyk wieje” – masażyk 

 

 

Idzie Pani: tup,tup,tup (dziecko zwrócone do nas plecami, naprzemiennie stukamy w 

plecy opuszkami palców wskazujących) 

dziadek z laską: stuk, stuk, stuk (delikatnie stukamy zgiętym palcem) 

skacze dziecko: hop, hop, hop (naśladujemy dłonią skoki, na przemian opierając je na 

przegubie i na palcach) 

żaba robi długi skok (z wyczuciem klepiemy dwie odległe części ciała dziecka: stopy i 

głowę) 

wieje wietrzyk:fiu,fiu,fiu (dmuchamy w jedno i drugie ucho dziecka) 

kropi deszczyk:puk, puk, puk (delikatnie stukamy w plecy wszystkimi palcami) 

deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup (klepiemy dziecko po plecach dłońmi złożonymi 

w "miseczki") 

a grad w szyby: łup, łup, łup (lekko stukamy dłońmi złożonymi w pięści) 

Świeci słonko  (gładzimy wewnętrzną stroną dłoni ruchem kolistym) 

wieje wietrzyk  (dmuchamy we włosy dziecka) 

pada deszczyk  (stukamy opuszkami palców o plecy) 

Czujesz dreszczyk?  (leciutko szczypiemy w kark) 

 

 

 



 Jeżeli chcecie możecie  pochwalić się domowymi zabawami z dziećmi  Prosimy robić zdjęcia 

i wysyłać e-mailem na adres grupa.maczki@o2.pl , będą one zamieszczane na stronie 

internetowej przedszkola. 

                                                                  Życzymy przyjemnej  zabawy! 

Wychowawczynie: Anna Klim, Małgorzata Dębko 


