
          1. ŚRODA  14.04.21   GRUPA I    ZAJĄCZKI  

 

           Witam kochane dzieci i drodzy rodzice ! 

 

                     Przed nami zabawa z tematem                                                           

 

                       „Dbamy o Ziemię” 

                            
                              Propozycje na dziś : 

 
                         Temat dnia -  KOLOROWY ŚWIAT 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              Źródło Internet 

 

 

 

                            „Słoneczko z nieba spadło” –                                                             

                         słuchanie wiersza Anny Bayer.   
          Źródło Internet 

        

                                                                     
• Rozbudzenie zainteresowań dziecka na piękno otaczającego świata.                                    

 

Słoneczko z nieba spadło pobiło sobie brzuch, w kałuży usiadło beczy za dwóch. 

Słoneczko zachmurzone gniewa się na chmurkę, bo ono jest w kałuży, a ona nad 

podwórkiem.                                                                                                                    

Słoneczko rozchmurz buzię i uśmiechnij się, zmartwienie twe nieduże bo wstaje 

piękny dzień.  

                                                                                                                  



 

                  „Pogoda ” – zabawa integracyjna (Klanza) 
                                          Drogie Zajączki ! przypomnijcie sobie naszą zabawę  

   Źródło Internet                               
             Źródło Internet           
 

 

Pada, deszcz, pada deszcz- naśladujemy rękami- palcami spadający deszcz  

Wieje silny wiatr- unosimy ramiona na boki  

Powtarzamy 2x 

                                               Błyskawica -klaśnięcie w dłonie  

    Grzmot-tupnięcie nogą o podłogę 2x 

               A na niebie pojawia się tęcza- narysowanie ręką półkola przed sobą  

 

„Słoneczko” -zabawa twórcza     

                                                                  
utrwalenie nazw i kształtu figur geometrycznych                                                                                

(potrzebne będą nakrętki lub koraliki, może być suchy groch lub fasolka, klocki 

itp.)                                                                                    

 

 - Zapytaj dziecko jak wygląda słoneczko, jaki ma kształt ? 

                              - Jaką figurę przypomina słoneczko? 

 

Spróbuj ułożyć słońce i figury geometryczne (koło, trójkąt) 
 

                                                          ZAPRASZAM NA FILM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TwaCIYOofS0&ab_channel=LuliTVPolski 

 
 
            https://www.youtube.com/watch?v=TwaCIYOofS0&t=136s&ab_channel=LuliTVPolski 
 
 
 

 

              „Wesoły motyl” – zabawa ruchowo – naśladowcza.                                                                              

 
                         • Kształcenie umiejętności poruszania się zgodnie z muzyką.                                                          

      Źródło Internet 

 

Kiedy gra muzyka dziecko – motyl lata nad łąką. Kiedy rodzic wyłączy muzykę, 

motyl siada na trawie – dziecko kuca.                                                                                                                            



 

    „Krecik” – zabawa                                                                                      
z tekstem J. Myślińskiej i I. Mojsak (masażyk).                                                                                
                                                                                   Źródło Internet 

 

Krecik norki kopie, - lekko drapiemy paluszkami w różnych miejscach na plecach 

dziecka,                                                                                                                                           

nie wiadomo gdzie. - lekko uciskamy paluszkami różne punkty na plecach dziecka                                                      

Może tu się schował - łaskoczemy dziecko w wybranym miejscu na plecach,                                   

– czy ktoś z was to wie?                                                                                      

Krecik norki kopie, - lekko drapiemy paluszkami w różnych miejscach na 

brzuszku dziecka,                                                                                                                                                  

nie wiadomo gdzie. - lekko uciskamy paluszkami różne punkty na brzuszku 

dziecka,                                                                                                                        

Może tu się schował - łaskoczemy dziecko w wybranym miejscu na brzuszku,                

– czy ktoś z was to wie? 

Krecik norki kopie, - lekko drapiemy paluszkami w różnych miejscach na główce i 

szyjce dziecka,                                                                                                     

nie wiadomo gdzie. - lekko uciskamy paluszkami różne punkty na główce i szyjce 

dziecka,                                                                                                                                

Może tu się schował - łaskoczemy dziecko w wybranym miejscu na główce i 

szyjce dziecka, – czy ktoś z was to wie?                                                                                                                                                      
 

 

„Krążący kubeczek” – zabawa matematyczna                                                                            
. 

 • Kształcenie umiejętności przeliczania w zakresie odpowiedniej liczby.                                 

Pomoce: kubeczek plastikowy, w kubeczku małe karteczki z narysowanymi 

kropkami (od 1 do 5).                                                                                                       

Dzieci siedzą , gdy gra muzyka rodzice z dzieckiem podają sobie kubeczek z rąk 

do rąk. Gdy muzyka cichnie, osoba, która trzyma kubeczek wyjmuje kartkę i 

wykonuje tyle przysiadów, ile jest kropek na kartce. Dzieci odgadują ile było 

kropek. Kartka wraca do kubeczka. Zabawa toczy się dalej.                                                 
 

  

 

„Motyl” – narysuj motylka jak potrafisz i pokoloruj go wg. własnego 

pomysłu  

 

                           Powodzenia – miłego dnia ! 


