
Witamy Drodzy Rodzice! 

Poniżej zamieszczamy kilka propozycji zabaw na dziś. 

Piątek  09.04.2021 

Temat tygodnia: Dzień i noc. 

Temat dnia: Słonko i jego zwyczaje. 

Cele szczegółowe: 

Dziecko:  

 Ćwiczy wdech i wydech 

 Odpowiada na pytania dotyczące treści wiersza 

 Wdraża się do stosowania zwrotów grzecznościowych 

 Wskazuje kolor żółty na ilustracji i w pomieszczeniu 

 Wykonuje pracę plastyczną 

 

1. ,,Piórko’’ – zabawa oddechowa. 

Rodzic daje dziecku piórko (może to być, kawałeczek waty, kulka z papieru). 

Rodzic i dziecko siadają po obu stronach stołu, piórko leży na środku. Rodzic i dziecko 

dmuchają do siebie piórko. Można też dmuchać przez słomki.  

 

  

2.  ,,Pogodne ćwiczenia’’ – ćwiczenia poranne. 

https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE (do codziennego wykonania w tym 

tygodniu) 

 

3.  ,,Piękne zwyczaje’’ –  słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego.  

Słonko ma bardzo piękne zwyczaje: 

Mówi dzień dobry, gdy rano wstaje. 

A drzewa, lśniące rosą nad ranem 

Szumią dzień dobry, słonko kochane. 

Gdy słonko chmurka zasłoni siwa, 

Mówi przepraszam, potem odpływa. 

https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE


Gdy ciepłym deszczem sypie dokoła  

dziękuję – szumią trawy i zioła. 

Słonko dzień cały po niebie chodzi. 

Dobranoc mówi, kiedy zachodzi. 

Mrok szary wkoło, trawy i drzewa 

dobranoc szumią z prawa i z lewa. 

 

Rodzic zadaje dziecku pytania dotyczące treści wiersza: 

 Co mówi słonko na powitanie i pożegnanie? 

 Co mówi chmurka, zasłaniająca słonko? 

 Co szumią roślinki, gdy pokropi je ciepły deszczyk? 

 

 

4. Ćwiczenie w rozpoznawaniu koloru żółtego – karta pracy. 

Otocz pętelką elementy w kolorze żółtym. 

 

 



 

5. ,,Gdzie jest żółty?’’ – zabawa orientacyjno-porządkowa. 

Rodzic prosi, aby dziecko wskazało przedmioty w żółtym kolorze, które znajdują się w 

pomieszczeniu.  

 

6.  ,,Słońce’’ – praca plastyczna. 

Potrzebne będą: 

 papierowy talerz lub kartka z bloku technicznego/tektura, 

 żółta farba, 

 czarna, biała i czerwona plastelina, 

 pędzel, 

 kubek z wodą, 

 klej, 

 żółta bibuła. 

Talerzyk lub wycięte koło malujemy farbą na żółty kolor. Po wyschnięciu marszczymy bibułkę 

i przyklejamy ją z tyłu. Z plasteliny lepimy oczy i usta i przyklejamy z przodu. 

 



 

7. ,,Idzie pani’’ – masażyk relaksacyjny. 

Dziecko zwrócone jest do rodzica plecami. Rodzic opowiada treść wierszyka i wykonuje 

masażyk. 

Idzie pani: tup, tup, tup, 

(Stukamy w plecy dziecka opuszkami palców) 

dziadek z laską: stuk, stuk, stuk, 

(Teraz stukamy w plecy zgiętym palcem) 

skacze dziecko: hop, hop, hop,  

(Opieramy dłoń na przemian to na przedramieniu to na palcach) 

żaba robi długi skok. 

(Klepiemy dwie odległe części ciała dziecka stopy i potem głowę) 

Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu, 

(Dmuchamy w jedno i w drugie ucho dziecka) 

kropi deszczyk: puk, puk, puk, 

(Stukamy w plecy dziecka wszystkimi palcami) 

deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup, 

(Klepiemy plecki dziecka dłońmi złożonymi w miseczki) 

a grad w szyby: łup, łup, łup. 

(Stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści) 

Świeci słonko, 

(Palcem wykonujemy na plecach koliste ruchy) 

wieje wietrzyk, 

(Dmuchamy we włosy dziecka) 

pada deszczyk. 

(Znowu stukamy opuszkami palców) 

Czujesz dreszczyk? 

(Leciutko szczypiemy w kark) 

 

 

Zachęcamy do dzielenia się wykonanymi zabawami z dziećmi i pracami plastycznymi. 

Prosimy robić zdjęcia z zabaw i wykonanych prac plastycznych i wysłać e-mailem na adres 

krokusyprzedszkole5@wp.pl. Wszystkie nasze prace będą zamieszczane na stronie 

internetowej przedszkola. 

 

 

Życzymy udanej zabawy 

Martyna Klejbuk i Magdalena Łukaszuk 
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