
„SASANKI” 

BLOK TAMETYCZNY: „NA WIEJSKIM PODWÓRKU” 

WTOREK – 12.05.2020 

TEMAT DNIA:  „Czarna krowa w kropki bordo” 

Cele szczegółowe:  

Dziecko:  

 Rozwija umiejętności manualne 

 Bierze udział w zabawach ruchowych 

 Samodzielnie myje ręce 

 Doskonali umiejętnośd liczenia 

 Naśladuje czynności występujące w piosence 

 Naśladuje sposób poruszania się niektórych zwierząt wiejskich 

 Rozwija wyobraźnię  

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

dziś. 

 „Zwierzątko z drucika”- zabawa manualna. Dziecko przy użyciu drucików 

kreatywnych  próbuje tworzyć kształty różnych zwierząt hodowlanych. 

 

               
 

 „Śniadanie kota”- zabawa na czworakach. Dziecko – kot chodzi na czworakach  

pomiędzy rozłożonymi na dywanie plastikowymi miskami. Na hasło rodzica: 

Śniadanie kota! Dziecko w klęku pochyla się nad miską i naśladuje picie mleka 

 Czynności samoobsługowe- dziecko próbuje samodzielnie myć ręce 

usprawniając przy tym ruchy dłoni. Ruchy naprzemienne podczas mycia rąk, 



korzystania z mydła, ruchy obrotowe podczas odkręcania i zakręcania wody, 

posługiwanie się ręcznikiem. 

  Dwiczenia poranne: zabawy i dwiczenia poranne zestaw XXII 

           (do codziennego wykonywania w tym tygodniu)  

1.  „Bajkowa krowa”- zabawa matematyczna. Dziecko otrzymuje kartkę z 

konturowym rysunkiem bajkowej krowy. Wspólne z rodzicem próbuje liczyd, 

ile krowa ma kropek, ile nóg, rogów, wskazuje ogon i głowę. Następnie 

koloruje rysunek kredkami pastelowymi. Załącznik nr. 1 

 

2. „Dziwne rozmowy zwierząt”- improwizacja ruchowa w oparciu o tekst 

piosenki. Dziecko wraz z rodzicami  lub rodzeostwem stoi na dywanie tworząc 

koło, w ręku trzyma pluszowe zwierzątko. Naśladuje ruchy i odgłosy zwierząt 

występujących w piosence (świnka, wrona, kaczka , trzy szczeniaki). 

            Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=qc5a7O1odnI  

 

  „Zdrowe mleczko”- degustacja mleka. Rodzic przygotowuje różne rodzaje 

mleka (mleko od krowy, sojowe, smakowe- czekoladowe lub inne) i nalewa 

dziecku do degustacji. Dziecko próbuje i ocenia, które mu najlepiej smakuje i 

dlaczego. 

 „Kolorowa kurka” – zabawa plastyczna. Dziecko przy użyciu farb maluje 

konturowy obrazek kury. Załącznik nr.2 

 „Co słychać na farmie?” – zabawa naśladowcza. Dziecko naśladuje sposób 

poruszania się zwierząt z wiejskiego podwórka wymienianych przez rodzica; 

np: chodzi jak kura, kaczka, piesek, kotek. 

  „Brzydkie kaczątko” –  dziecko wspólne  z rodzicami ogląda bajkę o brzydkim 

kaczątku.  
Poniżej umieszczamy link do bajki: 

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

   
 Opracowała: 

                                                                            Anna Drożdżewicz 

                                                                Marta Drożdżewicz 

 

 

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=qc5a7O1odnI
https://www.youtube.com/watch?v=FtQI_zYlLPY


Załącznik nr. 1  

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr.2 

 

 

 

                         



                                                                                                                                                                                               


