
 

TEMAT TYGODNIA: ŚWIĘTO WSZYSTKICH DZIECI 

 

 

                                               CZWARTEK 04.06.2020 r. 

TEMAT DNIA: ŚWIAT ZABAW DZIECI 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 

 rozwija motorykę małą 

 doskonali umiejętność skoków 

 odgaduje zagadki 

 dba o higienę 

 eksperymentuje głosem, dźwiękami i ruchem 

 uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych 

 śpiewa piosenkę 

 doskonali umiejętność skoku i podskoku 

 czerpie radość ze wspólnej zabawy 

 rozwija spostrzegawczość 

 

 

 

WITAJCIE KOCHANE STORCZYKI W DNIU DZISIEJSZYM MAMY DLA WAS  

TAKIE OTO PROPOZYCJE: 

 

 „Moja ulubiona zabawka”- zabawa rozwijająca motorykę małą 

Dzieci rysują ulubioną zabawkę kredkami woskowymi. 

 „Zabawa słowna „W sklepie z zabawkami”.  

Rodzic i dziecko w towarzystwie rodzeństwa siedzą w kole. Rodzic zaczyna opowieść, mówiąc np.:   

Dzisiaj odwiedziłem sklep z zabawkami. Widziałem tam… Dzieci dopowiadają ciąg dalszy historii.   

 „Magiczny worek”- zabawa sensoryczna  
   Rodzic chowa w worku zabawki (np.: samochód, piłkę, misia, lalkę, klocek). Chętne dziecko                                                      

wkłada rękę do worka, wybiera zabawkę i próbuje odgadnąć, co trzyma w dłoni. 
 

 

 



 

 Czynności higieniczne -mycie zębów po posiłku  

 „Bezpieczne wakacje „- nauka ze słuchu piosenki. Link poniżej 
https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM 

 Ćwiczenia gimnastyczne – powtarzamy ćwiczenia z poniedziałku 

 „ Co tu nie pasuje?”- praca z obrazkiem. 

Rodzic  prezentuje ilustracje, przedstawiające różne przedmioty. Zadaniem dziecka jest 

wskazanie, który element nie pasuje do reszty i uzasadnia swój wybór. 

 

  

 
 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM


 

 „Sen zabawek”- zabawa ruchowa. 

Dzieci wybierają sobie dowolną zabawkę  Przy głośnej muzyce, swobodnie poruszają się                         

w różnych kierunkach. Przy cichej, spokojnej muzyce, układają maskotki do snu i razem z nimi 

„zasypiają”. 

 „Nasze zabawki”- zabawa rytmiczna. 

Dzieci spacerują po przy melodii piosenki. Podczas przerwy, razem z nauczycielem rytmicznie 

klaszczą w ręce i rytmizują tekst: O zabawki dbamy, zawsze je sprzątamy. Ponowny dźwięk 

melodii to sygnał do ruchu 

 Połącz w pary zabawki 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 Zabawka bo zabawia 

 

O Myszce Miki 
 

Mieszka Myszka Miki  

w sklepie z zabawkami.  
Lalki, żołnierzyki  

tańczą z nią nocami. 

 
Bawią się z nią świnki,  

bąki, trąbki, słonie,  

bębenki, pacynki  
i drewniane konie. 

 

Zanim ranek złodziej  
skradnie gwiazdek kółka  

zabawki, jak co dzień,  

pójdą spać na półkach...  
 

 
 
 
                        Józef Czechowicz 

 
 
 

  



 
 

Odnajdź na rysunku przedmioty z wiersza 
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Pozdrawiamy serdecznie 

Wychowawczynie 



 
 

 


