
Witaj Drogi Rodzicu!

Oto kilka propozycji na czwartek. Życzymy udanej wspólnej zabawy.

CZWARTEK 20.01.2022. 

Temat dnia: Co jest duże a co małe? Dostrzegamy różnice.

Cele szczegółowe: 

-  okazuje szacunek osobom starszym

- uważnie słucha

- klasyfikuje przedmioty wg określonego kryterium np. koloru 

- zna i stosuje pojęcia „mały” i „duży”

- zna i stosuje pojęcia „długi” i „krótki”

- recytuje wiersz dla babci i dziadka 

1. „Bajki  mojego dzieciństwa” – Rodzic czyta dziecku swoje ulubione bajki z 
dzieciństwa. 

2. „Zaspy”  - zabawa z elementem podskoku obunóż. 
Dziecko spaceruje w dowolnym kierunku po pokoju. Na hasło: „Zaspy” wykonuje 
kilka podskoków. 

3. „Guziki babci” – segregowanie guzików
Rodzic przygotowuje kilka małych plastikowych miseczek i talerzyków w różnych 
kolorach oraz kolorowe guziki. Prosi dziecko aby posegregowało wszystkie guziki ze 
względu na kolor. Dziecko przelicza guziki. Wskazuje których jest najwięcej, a 
których najmniej. 

4. „Wielkie i małe guziki” – porównywanie wielkości guzików.
Rodzic kładzie przed dzieckiem duży guzik i prosi aby odszukało podobne guziki ale 
małe. 

5. „Guzikowe korale dla Babci” – odwzorowywanie i układanie rytmów. 
Dziecko układa rytmy guzików według schematu podanego przez nauczyciela np. 
mały czerwony guzik, duży niebieski guzik, mały czerwony guzik, duży niebieski 
guzik. Następnie każdy z osobna  dziecko i rodzic układają korale z guzików dla 
babci. Porównują ich długość stosując określenia: „długi” i „krótki”. 

6. „Zguby dziadka” – zabawa tropiąca. 
Rodzic ukrywa w pokoju guziki. Następnie mówi dziecku że dziadek zgubił  5 
guzików od koszuli. Prosi dziecko aby pomogło ich szukać. Na zakończenie dziecko 
przelicza, czy odnalazło  wszystkie guziki. 

7. „Dziś dzień dziadków” –   recytacja wiersza. 



Rodzic zachęca dziecko do recytacji znanego już wiersza dla babci i dziadka. 

Dziś dzień dziadków, nie psocimy,
tylko dobrze Wam życzymy.
Wy bronicie nas od draki
bośmy małe rozrabiaki.
Całujemy Was serdecznie,
żyjcie długo, nawet wiecznie!

Pozdrawiamy ciepło Wasze wychowawczynie. 

Załącznik 1. Guziki  do  pokolorowania i wycięcia przez dzieci. 


