
W tym tygodniu 6.04-9.04.2021  

Temat kompleksowy: "Zabawy sensoryczne i zabawy badawcze" 

 

 

 

Dzień 1. 6.04.2021 - Zabawy sensoryczne : Poznajemy świat za pomocą zmysłu wzroku 

i dotyku oraz eksperymentowanie z wodą i drożdżami -zabawa badawcza 

   Dzień rozpoczniemy od aerobiku  

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

AEROBIK dla DZIECI AEROBIC FOR KIDS Muzyka elektroniczna ... 
youtube.com 

1. Marsz w miejscu 

2. Wymachy rąk najpierw lewą a później prawą ręką (po kilka razy) 

3.     Marsz w miejscu rytmicznie do muzyki 

https://www.youtube.com/watch?v=VyqCfyzHpcU
https://r.search.yahoo.com/_ylt=A2KLfS2If2RgCwUAiQZXNyoA;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1617227784/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dVyqCfyzHpcU/RK=2/RS=lITo9fC1uCd5COEENGBcy4V4F_g-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrC5pZZgmRg5CMA9BH7w8QF;_ylu=c2VjA3NyBHNsawN2aWQEdnRpZANDMDI1NARncG9zAzM-/RV=2/RE=1617228506/RO=11/RU=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3d_QEykSYtgHw/RK=2/RS=5mWtbN6xePu0fMoRsC4vpUknHbg-


4. Skłon boczny naprzemienny w prawo/lewo (jedną rękę trzymamy na biodrach drugą 

unosimy w górę) 

5. Marsz w miejscu 

6. Figura na jednej nodze ręce rozłożone w bok ( stanie kilka sekund) 

7. Marsz w miejscu 

8. Wymachy rąk w górę raz jedna, raz druga ręka maszerując w miejscu 

9. Marsz 

10. Klaskanie i marsz 

11. Figurka baletnicy 

12. Marsz w miejscu rytmicznie do muzyki 
(Każde ćwiczenie wykonujemy kilka razy) 

 

Zabawy sensoryczne mój zmysł wzroku i dotyku 

  „Balonowe  zagadki”- zabawa dydaktyczna : prezentujemy dzieciom miseczki z ryżem, grochem,  

mąką, makaronem, fasolą itp. Dzieci zapoznają się z „wyglądem” poszczególnych produktów za pomocą 

dotyku i wzroku. Następnie, rozkładamy przed dziećmi balony, w których znajdują się badane 

wcześniej produkty. Zadaniem dzieci jest rozpoznanie za pomocą dotyku, co znajduje się w balonach. 

                                 



  „Zwierciadło” – zabawa muzyczno – ruchowa-  dobieramy się w pary. Jedno dziecko z pary 

jest lustrem,  stoi w miejscu. Dzieci chodzą po sali mówiąc rymowankę:  

„Gdy w lusterko się patrzymy  

Śmieszne miny tam widzimy  

Gdy spojrzymy jeszcze raz 

 Dostrzegamy swoją twarz.”  

Po zakończeniu rymowanki, dzieci podchodzą do swojej pary - lustra i pokazują różne miny, 

ćwiczenia, dziecko - lustro musi dokładnie powtórzyć. Po zakończeniu zabawy następuje 

zmiana ról. 

 

„Jak dbamy o nasze oczy?” – wypowiedzi dzieci. Dzieci podają sposoby dbania o oczy:  

- noszenie okularów słonecznych i korekcyjnych, 

 - zjadanie marchewki, dieta warzywno – owocowa 

- długi sen, częsty odpoczynek dla oczu, 

- regularne badanie wzroku u okulisty, 

- ćwiczenia oczu i całego ciała, 

- dobre oświetlenie do pracy i zabawy, 

- okłady na oczy z ogórka, rumianku lub zielonej herbaty. 

 

„Co by było gdyby, człowiek nie miał oczu?” – zabawa słowna, kreatywna. Dzieci wymyślają 

twórcze odpowiedzi na podany problem. 

 

„Papierkowy stworek”- lepienie z masy papierowej praca plastyczna 



Z domu do domu, czyli zrób to sam: masa papierowa - YouTube 

www.youtube.com › watch  
  

 

        

                                                                    Źródło:internet 

Przykładowe prace wykonane z masy papierowej, nie koniecznie musi to być stworek. 

 

Woda i drożdże – zabawa badawcza, poznawanie własności drożdży. 

Pomoce: drożdże np. suszone w ilości dwóch łyżeczek, ciepła woda, 3 łyżeczki cukru, balon, 

butelka po soku, woda, miarka, pojemnik na kostki lodu, garnek z przykrywką, kuchenka i 

lodówka. 

Do butelki wsypujemy drożdże, wlewamy 50ml. ciepłej wody, następnie dodajemy cukier i 

całość mieszamy. Na otwór butelki naciągamy mały balon i odstawiamy na bo na kilka minut. 

Suche drożdże po zalaniu ciepła wodą i dodaniu cukru zaczynają być aktywne. Drożdże 

korzystając z cukru jako pokarmu wytwarzają gaz zwany dwutlenkiem węgla, który na-pełnia 

balonik. Jeżeli chcemy przyspieszyć wzrost to butelkę wstawiamy do ciepłej wody. 

Eksperyment z drożdżami | Sprytna nauka - YouTube 

www.youtube.com 

 

https://r.search.yahoo.com/_ylt=A2KLfSGvo2RgZ0sALRRXNyoA;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1617237039/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dBdB_p8iQql4/RK=2/RS=T.zxyQo6c8WknF66aP3AJ2WeFKw-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=A0geKI2EwWVgMPgAZEJXNyoA;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1617310212/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3d9Lxl-SQh9kk/RK=2/RS=brpbbjuOZnnWtGR_X8vamZwOInw-


„Co się stanie, jeśli...” – zabawa słowna twórcza. Wymyślanie dalszego ciągu zdania, np... 

co się stanie, jeśli....nie będzie prądu, nie będzie wody, nie będzie deszczu” itp.• Rozwijanie 

kreatywności słownej ,logicznego myślenia. 


