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Temat dnia: Pomarańczowy 

Piątek 25.06.2020r. 

 
Cele szczegółowe:  

  aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych  

 rozpoznaje za pomocą dotyku dany przedmiot 

 rozwija motorykę małą i dużą  

 uczestniczy w zabawie ze skakanką 

 skacze obunóż, na przemian na lewej i prawej nodze  

 podaje nazwy owoców, dzieli je na sylaby 

 liczy i dopasowuje nazwy do siebie 

 tworzy danie z naturalnych składników 

 dba o porządek  

 wyraża siebie w tańcu 

 

Dzisiejsze pomarańczowe propozycje zabaw to: 

 Na rozgrzewkę Disco Kids - Tańcz, Tańcz, Tańcz 

https://www.youtube.com/watch?v=6BwHuwiknOs  

 „Co się ukryło w pomarańczy?”- zabawa sensoryczna 

Dziecko dotyka pomarańczy, wącha ją, próbuje obrać ze skórki (rodzic może pomóc z 

nacięciem skórki), rozdziela ją na cząstki, liczy, próbuje. 

Nie zapomnijcie porządnie umyć rąk po tej zabawie!  

 ”Skoczne dzieciaki”- zabawy ze skakanką  

Dziecko skacze na skakance obunóż, na jednej nodze, na drugiej nodze, na przemian na lewej i 

prawej nodze. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6BwHuwiknOs


 „Pomarańczowa zabawa” 

     

     

  

Dziecko wspólnie z rodzicem odczytuje nazwy owoców, każdą z nich dzieli na sylaby i dobiera 

owoce w pary według ilości sylab. Czy wszystkie owoce mają swoją parę? 



papaja brzoskwinia 

pa pa ja 3 sylaby brzos kwi nia 3 sylaby 

 „Pomarańczowe cuda” 

 Z pomarańczowych owoców, które macie w domu wspólnie z rodzicami i rodzeństwem 

wyczarujcie pomarańczowe cuda na talerzu lub w szklance. Pysznej zabawy i smacznego.  

 

                       

                      

Nie zapomnijcie posprzątać po tej pysznej zabawie i przesłać Nam zdjęć waszych dań. 

 „Pomarańczowy taniec” Disco Kids - Ruda Tańczy Jak Szalona 

https://www.youtube.com/watch?v=SjBjkjM-1BI  

 „Kolorowa zabawa”- zabawa na skojarzenia 

Podsumowując ten kolorowy tydzień podajcie po kilka skojarzeń z każdym kolorem 

(moje będą nietypowe, bo z bajki) 

 Żółty- Emotki 

 Zielony- Shrek 

https://www.youtube.com/watch?v=SjBjkjM-1BI


 Niebieski-Smerfy 

 Różowy- Świnki 

 Pomarańczowy- Lis  

 

 

Żegnam się z Wami Drodzy Rodzice, Kochane Storczyki 

Ciepło i optymistycznie 

Życzę Wam dużo zdrowia, udanych wakacji, 

samych satysfakcji i wiele niezapomnianych atrakcji. 

Pani Justyna 

 

P. S. Bardzo Wam Wszystkim dziękuję za ten rok, nietypowy,  

                         Niezapomniany i wyjątkowy. 

 

 

 



Propozycja na wakacje 

 

 


