
„RÓŻYCZKI” 

BLOK TAMETYCZNY: „Kolorowe witaminy” 

ŚRODA – 29.04.2020 

TEMAT DNIA:  „SMACZNE WITAMINKI” 

Cele szczegółowe:  

Dziecko:  

 Bierze udział w zabawach ruchowych 

 Samodzielnie myje ręce 

 Wznosi konstrukcje  klocków 

 Rozwiązuje zagadki  

 Wykonuje prace plastyczne  

 Skupia się przy wykonywanej czynności 

 doskonali sprawnośd manualną 

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

dziś. 

 „Bananowa wydzieranka”- dziecko wydziera z bibuły i formuje małe 

kuleczki, którymi następnie wykleja konturowy rysunek banana. 

 „Owocowe zawody”- zabawa orientacyjno-porządkowa.  Dziecko stoi na 

dywanie, naprzeciwko niego w pewnej odległości  rodzic ustawia plastikowy 

kosz lub pudełko. Dziecko trzyma w ręku dowolny plastikowy owoc. Na sygnał: 

Start! Dziecko biegnie do kosza wkłada do niego owoc i wraca do 

wyznaczonego miejsca  

  „Domek dla  witamin”- zabawa konstrukcyjna. Dziecko  według własnego 

pomysłu oraz  inwencji twórczej,  buduje dom dla witaminek  klockami 

dostępnymi w domu 

 Ćwiczenia poranne: zabawy i dwiczenia poranne zestaw XXXI 

           (do codziennego wykonywania w tym tygodniu)  

1.  „Jaki to owoc?”- zagadki słuchowe. Rodzic prezentuje dziecku różne owoce i 

warzywa. Nie podaje  ich nazw, tylko zadaje zagadki. Zadaniem dziecko jest 

wskazanie i nazwanie odpowiedniego owocu lub odpowiedniego warzywa. 

Zagadki: 

- Rośnie na jabłoni, przypomina czerwoną piłeczkę. (jabłko) 

- Jest długa i pomaraoczowa, chrupią ją dzieci i zajączki (marchewka) 

- Kiedy ją kroimy szczypie w oczy. Z jej pękatego brzuszka wyrasta zielony 

szczypiorek (cebula) 



- Ma żółtą skórkę, a jego kształt przypomniana rogalik (banan) 

- Jej duże zielone dodajemy do kanapek (sałata) 
 

2. „Kosz witaminek”- zabawa plastyczna. Rodzic przygotowuje dziecku 

konturowy rysunek kosza. Zadaniem dziecka jest wycinanie z kolorowych gazet 

ilustracji owoców i warzyw, następnie umieszczenie ich na kartce za pomocą 

kleju. Można skorzystad z gotowego szablonu kosza do wydruku.  Załącznik nr.1 

 

 „Trening czystości” – dziecko samodzielnie myje ręce z zachowaniem 

poszczególnych etapów. Odkręca kran, dozuje mydło, pociera ręce, zakręca 

kran, wyciera ręcznikiem. 

  

 „Droga do warzywniaka” – zabawa równoważna. Rodzic przykleja do dywanu 

taśmę. Dziecko z głową skierowaną ku górze  i  rękoma wyciągniętymi na boki, 

krokiem naprzemiennym stara się iśd wzdłuż niej 

 

 

 „Owocowa tęcza”- dwiczenia manualne. Do zabawy potrzebujemy makaron 

zafarbowany wcześniej na różne kolory. Do odpowiednich pojemników o tej 

samej barwie dziecko wkłada kolorowe makarony.  

 

                          

 

 „W krainie warzyw”- dziecko stara się w skupieniu wysłuchad wiersza 

czytanego przez rodzica. Rodzic po przeczytaniu wiersza zadaje pytania 

dziecku. 

 Wiersz pt.  „Warzywa” 

 „Bardzo są zdrowe wszystkie warzywa, 

Marchewka prosta, marchewka krzywa 

Małą pietruszka, duża pietruszka 



Każda tak samo wpada do brzuszka 

Burak niewielki i burak spory 

Seler pękaty i chude pory 

No i ziemniaczki, dobrze je znamy 

Często na obiad je zapraszamy” 

Pytania do wiersza: 

- O jakich warzywach była mowa w wierszu? 

- Jakiego koloru jest marchewka? 

 

 

 

 

 
                                                                                                                Opracowała: 

                                                                            Agnieszka Deresz 

                                                                         Lucyna Śliżewska 

 

 

Prosimy o przesyłanie nam zdjęd,  krótkich filmików przedstawiających efekty pracy dzieci. Bardzo 

chętnie umieścimy je na stronie przedszkola.  

Dziękujemy, życzymy miłej zabawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr.1 

 

 


