
„RÓŻYCZKI” 

TEMAT TYGODNIA: „Wiosna, wiosna” 

WTOREK – 14.04.2020 

TEMAT DNIA:  „Kolorowa suknia Pani Wiosny” 

Cele szczegółowe: 

Dziecko: 

- rozpoznaje i naśladuje  ruchy i odgłosy wiosennych zwierząt  

- wskazuje żabki małe i duże  

-  swobodnie taoczy do piosenki według własnego pomysłu 

-  rozwija pomysłowośd i inwencję twórczą podczas zabaw ruchowych 

- zna i stosuje różne techniki plastyczne  

1. „Tor przeszkód”- dwiczenia równoważne. Rodzic rozkłada na podłodze 

poduszki, kocyki , oraz pluszowe zabawki. Zadaniem dziecka jest przechodzenie 

przez nie.  

2. „Wiosenne zwierzątka ”- zabawa naśladowcza. Dziecko chodzi po 

pomieszczeniu podnosząc wysoko kolana. Ręce wyciągnięte przed sobą, 

naśladuje nimi dziób bociana, wydając przy tym odgłos klekotania: kle,kle,ke. 

Dziecko skacze po dywanie na ugiętych kolanach, naśladując odgłos żabki: 

rere, kum ,kum 

3. „Czynności samoobsługowe”- dziecko  samodzielnie próbuje zakładad i 

zdejmowad ubranie oraz obuwie. 

4. Dwiczenia poranne: zabawy i dwiczenia poranne, zestaw XXV  

(do codziennego wykonywania w tym tygodniu)  

- dwiczenia dużych grup mięśniowych „Podnieś klocek”- dziecko stoi na 

dywanie w lekkim rozkroku, rodzic kładzie przed nim klocek. Na hasło: Podnieś 

klocek! dziecko schyla się i delikatnie podnosi przedmiot 

- zabawa rzutna „Złap jajko”- dziecko stoi na dywanie , trzyma w ręku 

woreczek, pluszowego misia lub piłeczkę , następnie podrzuca je i łapie  

- dwiczenie zręcznościowe „Krąży kometa”- dziecko siedzi na dywanie w 

siadzie skrzyżnym, próbuje przekładad wokół siebie swój woreczek, misia lub 

piłkę, z ręki do ręki 

5. „Śniadanie bociana”- zabawa klasyfikacyjna. Dziecko porównuje żabki ze 

względu na ich wielkośd ( małe i duże) Załącznik nr.1 ( znajduje się na ostatniej stronie) 

6. „Taniec motyla”- dziecko taoczy swobodnie do piosenki według własnego 

pomysłu             



Przykładowe linki do prezentacji muzyczno-ruchowych: 

https://www.youtube.com/watch?v=5yTjnsoafGU 

https://www.youtube.com/watch?v=PYyPTJBp6hI 

7. „Wzburzone morze”- dwiczenia dużych grup mięśniowych. Rodzic razem  

dzieckiem wkłada piłki oraz pluszowe zabawki na kocyk. Wspólnie podrzucają  

przedmioty, balansują nimi, starając się żeby nie wypadły, próbując zrobid 

wzburzone morze. 

8. „Biedroneczki” – zabawa bieżna. Dziecko biega swobodnie po pomieszczeniu, 

na hasło: Biedroneczka! dziecko łapie się za ramiona, tworząc skrzydełka i 

udaje, ze jest latającą biedronką. Zabawę powtarzamy trzy razy. 

9. „Suknia Pani Wiosny”-  zabawa plastyczna. Rodzic przygotowuje arkusz z 

konturowym rysunkiem Pani Wiosny. Ważne jest, aby najwięcej miejsca na 

rysunku zajmował kontur sukni postaci. Dziecko wydziera kawałki papieru 

kolorowego lub bibuły i nakleja je na kartkę, tworząc fragment sukni Pani 

Wiosny 

10. „Łowimy rybki” – zabawa zręcznościowa. Rodzic napełnia miskę wodą i wrzuca 

do niej piłki lub inne małe kolorowe przedmioty. Dziecko próbuje je wyłowid za 

pomocą łyżki cedzakowej. 

 

 

 

                                                                                   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. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5yTjnsoafGU
https://www.youtube.com/watch?v=PYyPTJBp6hI


Załącznik nr.1 

                     

 

 

                                                                   

 

 

 
 


