
„RÓŻYCZKI” 

BLOK TAMETYCZNY: „Kolorowe witaminy” 

WTOREK – 28.04.2020 

TEMAT DNIA:  „TALERZ WITAMINEK” 

Cele szczegółowe:  

Dziecko 

 Doskonali ogólną sprawnośd ruchową 

 Segreguje owoce i warzywa ze względu na kolor 

 naśladuje ruchy występujące w piosence 

 samodzielnie zakłada obuwie 

 doskonali sprawnośd manualną 

 utrwala kolory  

 wykorzystuje przedmioty jako instrumenty 

Witamy rodziców i dzieci z grupy „Różyczki”, niżej zamieszczamy propozycje zabaw na 

dziś 

  „Podaj witaminkę”- zabawa rzutna. Dziecko oraz rodzic stają w parze na 

dywanie, naprzeciwko siebie i rzucają do siebie woreczek, misia lub piłkę. Po 

każdym rzucie dziecko przykuca, po czym łapie przedmiot. Dziecko stara się 

aby, nie upadł na podłogę. 

 „Znikające owoce”- dwiczenia doskonalące spostrzegawczośd. Rodzic układa 

na stole,  dywanie wybrane przez siebie owoce lub warzywa,(do zabawy 

można użyd plastikowych lub prawdziwych) następnie chowa jeden z nich. 

Zadaniem dziecka jest odgadnąd czego brakuje.  

 „Czynności porządkowe” – dziecko sprząta swój warsztat pracy, odkłada 

wszystkie rzeczy w wyznaczone miejsce 

 Ćwiczenia poranne: zabawy i dwiczenia poranne zestaw XXXI 

( do codziennego wykonywania w tym tygodniu)  

1. „Co służy naszemu zdrowiu?”- zabawa matematyczna. Rodzic rozkłada  przed 

dzieckiem  plastikowe miseczki lub inne pojemniki w kolorze: czerwonym, 

zielonym , żółtym. Dziecko segreguje przygotowane przez rodzica owoce i 

warzywa umieszczając je w  pojemnikach, które mają taki sam kolor jak one. 

2. „Jedz warzywa” – dziecko taoczy swobodnie do rytmu piosenki 

Link:  https://www.youtube.com/watch?v=M5xQSPp3Lzc 

 „Czerwone jabłuszko” – zabawa plastyczna. Dziecko przy użyciu 

plasteliny wykleja sylwetę jabłka przygotowaną wcześniej przez rodzica.  

https://www.youtube.com/watch?v=M5xQSPp3Lzc


 Czynności samoobsługowe – dziecko ćwiczy zakładanie butów na 

właściwą nogę, próbuję samodzielnie założyć kurtkę. 

 „Kolorowe witaminki”- zabawa w kolory. Rodzic na białej kartce, za 

pomocą mazaków lub farb rysuje kolorowe kółeczka. Dziecko 

dopasowuje kuleczki do odpowiednich kolorów znajdujących się na 

kartce  

Do zabawy potrzebujemy: 

- kolorowe włochate kulki lub samodzielnie zrobione  kuleczki z    

bibuły,   

- mazaki, farby  

- białą kartkę  

     

                          
 

 „Grające witaminki” -  zabawa rytmiczna. Dziecko trzyma w ręku dwie 

kolorowe nakrętki od butelki. Rodzic opowiada w jaki sposób  można się nimi 

bawid, np. Grają obie witaminki ( stukanie nakrętki o nakrętkę). Grają 

witaminki i podłoga (stukanie nakrętkami o podłogę). Grają witaminki i ściana  

(stukanie nakrętkami o ścianę). 



 „Na straganie”- dziecko stara się w skupieniu  wysłuchad piosenki o warzywach 

występujących w  jej treści.    
Link do piosenki:  https://www.youtube.com/watch?v=38QNVaK7a-s  
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Prosimy o przesyłanie nam zdjęd,  krótkich filmików przedstawiających efekty pracy dzieci. Bardzo 

chętnie umieścimy je na stronie przedszkola.  

Dziękujemy, życzymy miłej zabawy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=38QNVaK7a-s

