
„SASANKI” 

BLOK TAMETYCZNY: „NA WIEJSKIM PODWÓRKU” 

ŚRODA – 13.05.2020 

TEMAT DNIA:  „Skąd się bierze mleko?” 

Cele szczegółowe:  

Dziecko:  

 Rozwija zdolności manualne  

 Bierze udział w zabawach ruchowych 

 Poznaje produkty pochodzenia zwierzęcego  

 Posługuje się klejem i nożycami 

 Samodzielnie przygotowuje jogurt  

 Dba o higienę podczas przygotowywania posiłku 

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

dziś. 

 „Kłębek dla kotka”- zabawa manualna. Dziecko dostaje kłębek wełny, który 

odwija, a potem zwija. Następnie otrzymuje potyczek i musi nawinąć na niego 

włóczkę, później rozwija  szarpiąc lekko za sznurek i powtarza czynność drugą 

ręką. 

 „Psotne kaczorki”- zabawa z mocowaniem i dźwiganiem. Dziecko staje w parze 

z rodzicem lub rodzeostwem. Następnie idą po wyznaczonym przez rodzica 

torze, np. (przyklejonej taśmie na dywanie). Przeszkadzają sobie nawzajem w 

marszu (zachodzą sobie drogę, przepychają się, ciągną do tyłu itp.) 

 „Czynności samoobsługowe” – dwiczenia w samodzielnym zakładaniu butów 

na właściwą nogę. 

 

 Ćwiczenia poranne: zabawy i dwiczenia poranne zestaw XXII 

           (do codziennego wykonywania w tym tygodniu)  

1. „Co nam dają zwierzęta?”- rozmowa kierowana na podstawie ilustracji. Rodzic 

prezentuje dziecku kilka zdjęd ze zwierzętami i produktami jakie od nich 

otrzymujemy.  Załącznik nr.1  

Pytana do ilustracji: 

 Od jakiego zwierzęcia mamy mleko? 

 Co można z niego zrobid? 

 Dla jakich produktów hodujemy kury?  

 Co nam dają świnki? 



 

2. „Wesoła krówka” – zabawa plastyczna. Dziecko układa postad krowy z 

papierowych talerzyków. Później dokleja nos, oczy, uszy i dorysowuje łatki. 

 

                                  

  „Łakomy kotek” – zabawa naśladowcza. Dziecko – kotek siedzi na dywanie, 

ma przed sobą miseczkę i łyżeczkę. Naśladuje mieszanie mleka w miseczce, 

próbowanie, a potem pokazuje, że miseczka jest pusta.  

 „Jogurt bananowy” – zabawa kulinarna. Dziecko wspólnie z rodzicem 

przygotowuje jogurt bananowy,  za pomocą plastikowego nożyka kroi banany 

na małe kawałki i zalewa je jogurtem. Następnie dokładnie miesza wszystko w 

miseczce, w ten sposób uzyska naturalny jogurt bananowy. Rodzic przypomina 

o przestrzeganiu zasad higieny. 

 „Piłka i słowo” – zabawa rzutna. Dziecko stoi na dywanie i próbuje rzucad piłkę 

do rąk rodzica. W momencie przekawywania jej,dziecko mowi nazwę 

ulubionego koloru lub zabawki.  

 „Leniwe pieski” -  zabawa na czworakach. Dziecko - leniwy piesek leży na 

plecach z ugietymi w kolanach, lekko unesionymi nogami i uniesinymi, 

ugiętymi w łokciacch rękoma. Porusza na przemian, prawą nogą i ręką oraz 

lewą nogą i ręką tak, jakby pieski chciały podrapad się po plecach, ocierając się 

o trawę. Po kilku chwilach następuje odpoczynek -  leżenie tyłem i oddychanie.  

                                                                                                                             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. 



Załącznik nr.1 

 

             

 



                 

  

                                   

                                                                                      

                                                                       



                                                                                                 

 


