
WITAMY DZIECI I RODZICÓW GRUP „RÓŻYCZKI” i „SASANKI” 

NIŻEJ ZAMIESZCZAMY PROPOZYCJE ZABAW NA DZIŚ 

 PIĄTEK 16.04.2021 

TEMAT: „ZWIERZĘTA DOROSŁE I ICH DZIECI”  

 

Cele szczegółowe 

DZIECKO: 

• skacze obunóż, 

• bierze udział w przygotowaniu posiłku, 

• jest sprawne ruchowo, 

• rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki zwierząt hodowlanych oraz ich potomstwo, 

• wykonuje pracą plastyczną posługując się klejem, 

• naśladuje ruchy i odgłosy wybranych zwierząt wiejskich, 

• wykonuje czynności higieniczne, 

• wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne, 

1. „Koguciki”- zabawa skoczna.  

Dziecko stoi prosto i zaczyna skakać obunóż, najpierw nisko, potem wyżej i najwyżej. 

Następnie chwyta się w parze za ręce rodzica lub rodzeństwa i również skaczą, 

najpierw nisko, potem wyżej i najwyżej. To samo ćwiczenie można wykonywać w 

grupach 3-osobowych. 

2. „Kanapki z masłem”- zabawa kulinarna. Dziecko samodzielnie, plastikowym 

nożykiem smaruje kromki chleba masłem. (można je wykorzystać do zrobienia 

kanapek na śniadanie). Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat źródła pochodzenia 

masła w celu przypomnienia wiadomości o produktach pochodzenia zwierzęcego. 

3. „Ćwiczenia poranne” – ćwiczenia i zabawy do codziennego wykonywania w tym 

tygodniu.   

4. „Zwierzęta i ich młode”- zabawa klasyfikacyjna. Rodzic prezentuje zdjęcia 

dorosłych zwierząt hodowlanych, obok rozkłada ilustracje pokazujące ich młode.  

Zadaniem dziecka jest połączyć zdjęcia w odpowiednie pary. Rodzic informuje 

dziecko jak nazywamy młode zwierzątka (krowa – cielę, klacz – źrebię itd.). 
Załącznik nr. 1 

5. „Mięciutka owieczka” – zabawa plastyczna. Dziecko wykleja sylwetę owieczki 

kawałkami waty. Można skorzystać z gotowego szablonu do wydruku. Załącznik nr. 2 

Inspirację możecie czerpać stąd: https://www.osesek.pl/node/2570/print  

 

6. „Zaczarowane zwierzątko” – zabawa naśladowcza. Rodzic czaruje dziecko w różne 

zwierzątka, dziecko stara się naśladować je ruchem i głosem np. czary, mary - 

zamieniam Cię w kurę i td. 

7. „Pojedynek prosiaczków”- zabawa z mocowaniem i dźwiganiem. Dziecko i rodzic 

siadają w przysiadzie naprzeciwko siebie i delikatnie odpychają się dłońmi. Pojedynek 

wygrywa osoba , której dłużej uda się utrzymać równowagę.                                                                           

https://www.osesek.pl/node/2570/print


                                                                                                                                                                                                                              

8. Trening czystości – prosimy o zwracanie uwagi na korzystanie przez dziecko z 

sedesu, nocnika. Przypomnienie o konieczności myciu rąk, zębów , oraz innych 

codziennych czynnościach higienicznych i samoobsługowych.  

 

 

            
           Zdjęcie zapożyczone z Internetu. 

 

9. „Kreski, kropki, linie” – ćwiczenia grafomotoryczne. Dziecko rysuje dowolne 

elementy: kropki, kreski, linie faliste. Aby ułatwić rysowanie rodzic przykleja kartkę 

do blatu stołu. Zabawę uprzyjemni utwór   

A. Vivaldiego „Wiosna”  

Link do utworu:  https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI 

                                                     

 

Serdecznie zachęcamy do wysyłania nam zdjęć  prac dzieci na emaila grupowego: 

rozyczki-sasanki@o2.pl wszystkie prace  zostaną umieszczone na stronie 

przedszkola. 

Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy. 

                                       

                                      

                                   Wychowawczynie: Marta Drożdżewicz, Lucyna Śliżewska 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Załącznik nr. 1 
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