
 
 

      Temat tygodnia “JAJKA MALOWANE” 

   

  

                                               

09.04.2020r. Czwartek 

                                     Temat dnia: “ZABAWY Z JAJKIEM” 

 

   Cele szczegółowe: 

 nazywa kolory i szuka ich w pokoju 

 liczy łuki w prawidłowej  kolejności 

  naśladuje odgłosy zwierząt gospodarskich 

 ćwiczy z rekwizytem 

 odtwarza ruchy za Rodzicem, śpiewa piosenkę 

  wycina, przykleja   

 słucha wiersza z uwagą 

 

 

                                                              Dzisiejsze propozycje zabaw: 

1. Zabawa matematyczna „Wielobarwna tęcza” 

Dziecko ogląda obrazek przedstawiający tęczę, następnie przelicza łuki, nazywa kolory, odszukuje w 

pokoju przedmiotów w tym samym kolorze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Ćwiczenia poranne- zestaw I- odsyłam do poniedziałku 06.04.2020r. 

3. Zabawa słowna „Na farmie”- proponowane podkłady muzyczne 

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0 

   https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ 

4. Czynności samoobsługowe- samodzielnie ubiera się w strój gimnastyczny 

5. Ćwiczenia gimnastyczne – zabawa z ugotowanym jajekim (piłeczkę), drewnianą łyżką i 

przeszkodami 

- slalom z przeszkodami- dziecko pokonuje slalom trzymając drewnianą łyżkę w dłoni, a na niej 

umieszczone jest jajko, w obie strony, można zmienić rękę dla urozmaicenia zadania 

- slalom z jajkiem- dziecko tym razem pokonuje slalom turlając jajko łyżką pomiędzy przeszkodami, 

zamiana ręki przy powrocie 

- toczenie jajka do celu- Rodzic wyznacza punkt- cel, do którego dziecko przetacza jajko jedną ręką, 

Nie może pomagać sobie drugą ręką. Przy powrocie zmiana ręki 

- dziecko stoi prosto: wysuwa  1 rękę z łyżką z jajkiem przed siebie i próbuje nogą potknąć łyżki, 

to samo z 2 ręką i nogą 

- dziecko siada w siadzie skrzyżnym (po turecku) i wykonuje skręty tułowia z jajkiem w ręce raz 

w lewo -układa jajko za plecami raz w prawo- zabiera jajko do przodu. 

Odkładamy jajko, wszystkie przedmioty użyte w zabawie, myjemy ręcei ruszamy całym ciałem 

przy piosence. 

6. Zabawa z pokazywaniem i śpiewem- piosenki „Kaczuszki” 

Zapraszamy do wspólnej zabawy jak najwięcej osób, razem pląsamy i śpiewamy piosenkę. 

https://www.youtube.com/watch?v=0PrpZBCuCKo 

    7. Zabawa „Ciepło – zimno” 

Do zabawy potrzebne będą przedmioty do schowania. Rozpoczyna Rodzic, który chowa wybrany 

przedmiot przed dzieckiem i kieruje go do miejsca słowami ciepło- zimno. Ciepło- kiedy zbliża sie 

do przedmiotu, gorąco- gdy jest bardzo blisko i go znajdzie i zimno- kiedy oddala się od wybranej 

rzeczy. Następnie zamiana miejsc. 

8. Wysłuchanie wiersza „Kaczka dziwaczka” 

Jeśli nie macie wiersza Jana Brzechwy- proponuję posłuchać recytacji 

https://www.google.com/search?channel=trow2&client=firefox-b-

d&q=recytacja+wiersza+kaczka+dziwaczka 

lub przedstawić go dziecku w tradycyjny sposób- czytając 

Jan Brzechwa 

Kaczka dziwaczka  

 

Nad rzeczką opodal krzaczka 

Mieszkała kaczka-dziwaczka, 

Lecz zamiast trzymać się rzeczki 

Robiła piesze wycieczki. 

 

Raz poszła więc do fryzjera: 

"Poproszę o kilo sera!" 

 

Tuż obok była apteka: 

"Poproszę mleka pięć deka." 

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0
https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ
https://www.youtube.com/watch?v=0PrpZBCuCKo
https://www.google.com/search?channel=trow2&client=firefox-b-d&q=recytacja+wiersza+kaczka+dziwaczka
https://www.google.com/search?channel=trow2&client=firefox-b-d&q=recytacja+wiersza+kaczka+dziwaczka


 

Z apteki poszła do praczki 

Kupować pocztowe znaczki. 

 

Gryzły się kaczki okropnie: 

"A niech tę kaczkę gęś kopnie!" 

 

Znosiła jaja na twardo 

I miała czubek z kokardą, 

A przy tym, na przekór kaczkom, 

Czesała się wykałaczką. 

 

Kupiła raz maczku paczkę, 

By pisać list drobnym maczkiem. 

Zjadając tasiemkę starą 

Mówiła, że to makaron, 

A gdy połknęła dwa złote, 

Mówiła, że odda potem. 

 

Martwiły się inne kaczki: 

"Co będzie z takiej dziwaczki?" 

 

Aż wreszcie znalazł się kupiec: 

"Na obiad można ją upiec!" 

 

Pan kucharz kaczkę starannie 

Piekł, jak należy, w brytfannie, 

 

Lecz zdębiał obiad podając, 

Bo z kaczki zrobił się zając, 

W dodatku cały w buraczkach. 

Taka to była dziwaczka! 

 

 

DLA CHĘTNYCH: 

 Zabawa z obrazkami ”Wielkanocne sudoku” - załącznik 1 

    Dziecko może poprosić o pomoc Rodzica aby wytłumaczył, jak należy uzupełnić kolejne kwadraty. 

Potrzebne będą nożyczki i odrobina uwagi i skupienia. Ostrożnie przy wycinaniu, ale pozwalamy 

dzieciom wyćwiczyć tę umiejętność. 

 

 

 



 

Załącznik 1-“Wielkanocne sudoku” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        SERDECZNIE WAS POZDRAWIAMY 

                                                                                           ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY 

 

                                                                                      DO JUTRA WYCHOWAWCZYNIE 


