
Grupa III ŻABKI
Temat tygodnia: Wiosna na wsi
Treści programowe:
Przyroda
Obserwacja przyrody
 obserwowanie okazów przyrodniczych za pośrednictwem filmów, książek, zdjęć
Uprawa roślin i hodowla zwierząt 
 rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych
 porównywanie wyglądu zwierząt dorosłych i ich potomstwa, nazywanie zwierząt
W świecie techniki
Działalność konstrukcyjno-techniczna
 tworzenie konstrukcji przestrzennych według własnych pomysłów
Procesy poznawcze
Myślenie (logiczne)
 wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania
Początkowa nauka czytania i pisania
Słuch fonematyczny
 rytmiczny  podział  słów  (samodzielny,  swobodny  podział  słów  na  sylaby,  np.  w zabawach:

wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)
Przygotowanie do czytania
 obserwowanie  rodzica  czytającego  książeczki  i  podejmowanie  prób  naśladowania  go

(zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania)
Przygotowanie do pisania
 rozwijanie sprawności ruchowej
Elementy matematyki
Klasyfikowanie
 tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy: najpierw te, które widzimy

– kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np. przeznaczenia,
smaku

Mierzenie długości, szerokości, wysokości
 porównywanie  wielkości  przedmiotów  w  stosunku  do  siebie,  innych  przedmiotów  i ich

nazywanie w naturalnych sytuacjach oraz zorganizowanych zabawach
Działalność plastyczna
Zainteresowania plastyczne
rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów
W świecie sztuki – muzyka 
Muzyka i śpiew
śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego
Muzyka i ruch
 uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 ze śpiewem
 tanecznych
Rozwój fizyczny
Higiena ciała i otoczenia
 przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną
Aktywność ruchowa
Sprawność ruchowa
 uczestniczenie  w  zabawach  ruchowych:  bieżnych,  organizowanych  metodą  opowieści

ruchowej, ze śpiewem
Wokół  przedszkola.  Program  wychowania  przedszkolnego  oparty  na  warstwicowej  koncepcji
wychowania Stefana Kunowskiego, Grupa MAC S.A. 2018 (s. 31, 33, 42, 49, 51, 52, 65, 68, 78,
83, 94, 109, 114, 115).



Grupa III ŻABKI Plan zajęć 15.04. – 17.04.2020r. Temat tygodnia: Wiosna na wsi.

Data Temat dnia Aktywność i działalność 
dziecka

Cele
Numery 
obszarów 
z podstawy 
programowe
j

15.04.2020r. Uparty 
kogut

- Słuchanie opowiadania 
Małgorzaty Strękowskiej -
Zaremby Uparty kogut.
Rozmowa na podstawie 
opowiadania.
- Zabawa ruchowa 
orientacyjno – porządkowa 
Przestraszone kurczątka.
- Rysowanie szlaczków po 
śladach, a potem – 
samodzielnie. 
- Naśladowanie głosów 
zwierząt przedstawionych na 
zdjęciach.
- Podział na sylaby nazw 
zwierząt z wiejskiego 
podwórka.
- Zabawa Jakie jest zwierzę?.

- wypowiada się 
zdaniami 
rozwiniętymi;
- rozpoznaje 
i nazywa wybrane 
zwierzęta 
z wiejskiego 
podwórka;
- rysuje po 
śladach rysunków;
- przestrzega 
ustalonych zasad 
podczas zabawy

I5, I7, I8, IV2, 
IV5, IV18, 
IV19

16.04.2020r. Na 
podwórku

- Zapoznanie z wybranymi 
przysłowiami, których 
bohaterami są zwierzęta.
 - Zabawa ruchowa 
z elementem ortofonicznym – 
Głosy zwierząt.
- Zabawy przy piosence 
Na podwórku koło bramy. 
- Zwierzęta z wiejskiego 
podwórka – malowanie 
farbami. 
- Zabawa ruchowa – Kurki 
i kogut.

- Rysowanie  po śladach. 

- rytmizuje 
wybrane 
przysłowie, 
ilustruje je 
ruchem;
- reaguje 
ustalonymi 
ruchami na 
podane sygnały;
- maluje sceny 
realne.

I5, IV1, IV2, 
IV7, IV8, IV18

17.04.2020r. Makieta 
wiejskiego 
podwórka

- Zabawa pobudzająco-
hamująca Koniki.
- Ćwiczenia klasyfikacyjne – 
Gdzie mieszkają zwierzęta?
- Po co hodujemy zwierzęta? –
ćwiczenia i zabawy. 
- Wspólne (z rodzicami) 
wykonanie makiety wiejskiego 
podwórka. 
- Zabawa ruchowa – Wiejskie 
zwierzęta. 

- wymienia 
produkty 
otrzymywane od 
zwierząt 
z wiejskiego 
podwórka; 
- rozpoznaje 
i nazywa 
zwierzęta 
z wiejskiego 
podwórka;
- wspólnie 
z rodzicami 
wykonuje makietę 
wiejskiego 

I5, II7, IV2, 
IV7, IV8, 
IV12, IV18



podwórka

I. Grupa III ŻABKI  Temat dnia: Uparty kogut.  15.04.2020r.
Drodzy  Rodzice  dzisiaj  dzieci  będą  słuchały  czytanego  przez  Was  opowiadania  Małgorzaty
Strękowskiej  -  Zaremby  „Uparty  kogut”.  Prosimy  o  przeprowadzenie  rozmowy  z  dzieckiem
w oparciu o treść opowiadania i zamieszczone ilustracje. Dzieci będą rozpoznawały i nazywały
wybrane  zwierzęta  z  wiejskiego  podwórka  w  oparciu  o  karty  pracy  i  proponowane  zabawy.
Z pewnością dzieci będą oczekiwały od Państwa pozytywnych wzmocnień, o które prosimy.

1.  Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej  -  Zaremby „Uparty  kogut” w oparciu
o ilustracje.
Dziecko siada wygodnie, ogląda ilustracje i słucha opowiadania, które czyta rodzic.

Rodzina Ady i Olka wybrała się do cioci na wieś. Wszyscy byli zachwyceni celem podróży.
 Tylko mama wydawała się trochę zakłopotana i lekko zaniepokojona. 
 –  Nie  pamiętam,  kiedy  ostatnio  byłam  na  wsi.  Chyba  bardzo  dawno  temu.  Czy  będą  tam
wszystkie wiejskie zwierzęta? – wypytywała tatę.
 – Oczywiście, jak to w gospodarstwie. Będą krowy i cielęta. Świnie i prosięta. A zamiast koni
 i źrebiąt – dwa traktory. Traktorów chyba się nie obawiasz? – spytał żartem tata. 
Mama tylko  się  uśmiechnęła.  –  Oczywiście.  Nawet  rogaty  baran  mnie  nie  wystraszy.  Jestem
supermamą. 
– Będą też kury, gęsi, kaczki, indyczki. Zgroza – ciągnął tata żartobliwym tonem. 
Samochód wjechał na podwórko. Ada i Olek pierwsi przywitali się z ciocią i wujkiem i natychmiast
zaczęli się rozglądać za zwierzętami. 
– Lola ma szczeniaki! Mogę się z nimi pobawić? – spytał Olek i już był przy kudłatej kundelce
 i  czwórce jej szczeniąt.  Ada nie mogła do niego dołączyć, ponieważ ma uczulenie na sierść.
Wybrała się więc na spacer po podwórku.
 – Ko, ko, gę, gę, kwa, kwa – witały ją kury i kurczęta, gęsi i gąsięta, kaczki i kaczęta. Ada
 z powagą odpowiadała im: „dzień dobry”, „witam państwa”, „przybijemy piątkę?”. 
 – Ojej, jaka piękna kózka! – Ada usłyszała zachwycony głos mamy.
 – To koźlątko. Ma zaledwie kilka dni – powiedział wujek. 
– Prześliczny maluszek – stwierdziła z podziwem mama. 
Koźlątko nie poświęciło mamie uwagi, za to kury podniosły wielki krzyk na jej widok. 
Obgdakały ją z każdej strony... i sobie poszły. Został jedynie kogut. Wbił wzrok w barwną sukienkę
mamy w duże czerwone koła i patrzył jak zauroczony.
  – Lubi czerwony kolor – stwierdziła z zadowoleniem mama.
  – Hm, obawiam się, że wręcz przeciwnie – powiedział tata. 
Kogut nastroszył pióra i nieprzyjaźnie zatrzepotał skrzydłami.
 – Nie przepada za czerwonym. Kiedyś wskoczył mi na głowę, bo byłam w czerwonym 
kapeluszu – powiedziała ciocia. – Ale to zdarzyło się tylko raz – dodała uspokajająco. 
Po chwili wszyscy z wyjątkiem mamy zapomnieli o kogucie. Uparte ptaszysko nie odstępowało
 jej na krok. 
– Idź sobie – odpędzała go, jednak kolor czerwony na sukience przyciągał uparciucha jak magnes.
– Nie bój się, mamo – Ada dodała mamie otuchy. 
– Dam sobie radę. – Mama bohatersko przeszła między kaczkami, kurami, minęła nawet 
gąsiora, ale gdy spojrzała za siebie, ponownie ogarnął ją niepokój. Kogut wciąż był tuż-tuż
 i wojowniczo stroszył pióra. 
 – Bywa uparty jak oślątko – westchnęła ciocia. – Wracaj do kurnika, uparciuchu. 
– No właśnie! – powiedziała stanowczo mama.
 Obie, mama i ciocia, weszły do domu. Niezadowolony kogut grzebnął pazurem i wrócił do kurnika.
Tymczasem tata z wujkiem założyli na głowy kapelusze z siatką na twarz i poszli 
zajrzeć do uli w sadzie. 
 Ada unikała pszczół od czasu, gdy minionego lata została użądlona w stopę. Wolała przechadzać
się pośród żółtych kaczuszek, które nie żądlą i są mięciutkie. Nawet nie zauważyła upływu czasu.



Zbliżała się właśnie pora dojenia krów, więc ciocia poszła przygotować dojarki. Olek wciąż bawił
się ze szczeniętami, a tata i wujek zapomnieli o wszystkim, tak bardzo zajęli się sprawdzaniem
pszczelich  uli.  Znudzona mama postanowiła  do  nich  dołączyć.  Jednak  żeby  dotrzeć  do  furtki
prowadzącej do sadu, musiałaby przejść obok kurnika. Co będzie, jeśli kogut ją zobaczy? Wolała
tego uniknąć. Postanowiła przechytrzyć nieprzyjaznego ptaka i przedostać się do sadu przez płot.
Jakież było zdziwienie Ady, gdy zobaczyła mamę wspinającą się na ogrodzenie. Pokonanie płotu,
kiedy ma się na sobie odświętną sukienkę, nie jest łatwe, jednak mamie się to udało. Co prawda w
rajstopach poleciało oczko, a sukienkę lekko rozdarła, ale kto by się tym przejmował.
 – Oczko ci ucieka, łap je! – zażartował tata na widok żony.
 – To nic takiego. Wykiwałam koguta – powiedziała szeptem, zadowolona z siebie mama. 
Chwilę później Ada zobaczyła koguta, który bez trudu przefrunął nad płotem i wylądował 
w sadzie.  
Rozmowa rodzica z dzieckiem na temat opowiadania.
 − Czy mama Olka i Ady była wcześniej na wsi? 
− Z kim bawił się Olek? 
− Co robiła Ada? 
− Jaki ptak zainteresował się mamą? Dlaczego? 
− Czym zajęli się tata z wujkiem? 
− Jak mama przechytrzyła koguta? Czy jej się to naprawdę udało?





2. Zabawa orientacyjno-porządkowa – „Przestraszone kurczątka”.
 Dzieci są kurczątkami.  Swobodnie poruszają się w różnych kierunkach po  pokoju. Na hasło:
Uwaga, kot! uciekają do kurnika (wyznaczonego miejsca w pokoju), wydając odgłosy: pi, pi, pi.
Hasło: Nie ma kota, jest sygnałem do ponownego wykonywania ruchów.



3. Karta pracy dziecka 5- letniego.
Rysuj szlaczki po śladach, a potem – samodzielnie. Rysuj po śladzie drogę kury do kurnika.



Karta pracy dziecka 4 – letniego
Obejrzyj rysunki. Nazwij zwierzęta i podziel ich nazwy rytmicznie na sylaby. Pokoloruj dwa 
wybrane rysunki zwierząt. Rysuj po śladzie drogę konia do stajni.



4. Karta pracy dziecka 5 – letniego.
Dziecko Nazywa zwierzęta, które grupa Ady zobaczyła na wsi w gospodarstwie agroturystycznym.
Odszukuje zwierzęta znajdujące się w pętlach, na dużym obrazku.



5. Określanie pierwszej głoski w słowie „żubr” i w nazwach zwierząt na rysunkach.

          

                żubr                                                    żaba                                             żyrafa



6. Naśladowanie głosów zwierząt, podział ich nazw na sylaby.
Naśladuj  głosy  zwierząt  przedstawionych  na  zdjęciach.  Podziel  na  sylaby  nazwy  zwierząt
z wiejskiego podwórka.

7. Zabawa „Jakie jest zwierzę?”
Rodzic pyta: Jaki (jaka) jest…? – podając nazwę zwierzęcia, a dziecko wymyśla określenia.
 Np. Jaka jest kura? (mała, głośna…) 
Jaki jest kogut? (szybki, głośny…) 
Jaka jest kaczka? (spokojna, powolna…) 
Jaka jest krowa? (duża, łagodna, spokojna…) 
Jaki jest koń? (duży, szybki, groźny…)
8. Ćwiczenie równowagi z wykorzystaniem piłeczek. 
Piłeczka dla dziecka i rodzica. Dzieci i rodzice ćwiczą na przemian stojąc na prawej i na lewej 
nodze. W staniu jednonóż – przełóż  piłeczkę z ręki do ręki pod kolanem wzniesionej nogi.



II. Grupa III ŻABKI  Temat dnia: Na podwórku. 16.04.2020r.
Drodzy Rodzice prosimy o zapoznanie dzieci z wybranymi przysłowiami o zwierzętach. Dzisiaj
dzieci będą określać cechy i rozpoznawać ślady wybranych zwierząt mieszkających na wiejskim
podwórku. Proponujemy wspólne wykonanie pracy plastycznej „Zwierzęta z wiejskiego podwórka”.
Dzieci będą rysować szlaczki i bawić się przy piosenkach o zwierzętach (zamieszczone linki).

1.  Zapoznanie dziecka   z  wybranymi przysłowiami,  których  bohaterami  są  zwierzęta;
wyjaśnienie ich znaczenia.
Rodzic czyta przysłowie i wyjaśnia dziecku co ono oznacza.

Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała.
Zapomniał wół, jak cielęciem był.
Koń ma cztery nogi i tak się potyka.
Pasuje jak wół do karety.
Nie kupuj kota w worku

2. Zabawa ruchowa z elementem ortofonicznym – „Głosy zwierząt”.
Linki do piosenek, które można wykorzystać podczas zabawy: https://www.youtube.com/watch?
v=NPMi9mQqacM – „Na podwórku koło bramy”
https://www.youtube.com/watch?v=4fNTTWs6SN0 – „Stary Donald Farmę miał”
Dziecko   porusza  się  swobodnie  po   pomieszczeniu  w  rytm  dowolnej  muzyki.  Na  przerwę
w muzyce  rodzic  wypowiada  nazwę  zwierzęcia,  a  dziecko  naśladuje  jego  głos,  odpowiednio
modelując swój głos. Zwierzęta dorosłe naśladuje grubym głosem, a młode – cienkim.

3. Zabawa przy   piosence „Na podwórku koło bramy”.
Link do piosenki, którą można wykorzystać podczas zabawy: https://www.youtube.com/watch?
v=NPMi9mQqacM
Ćwiczenia aparatu ruchu.
W rytmie piosenki dziecko  maszeruje  za  opiekunem, przeskakują z nogi na nogę, wykonują cwał
boczny, chód na piętach, zatrzymują się na hasło:  „stop”, podskakują  obunóż.  
4. Zwierzęta z wiejskiego podwórka.
Podział nazw zwierząt na sylaby. Zdjęcia  zwierząt z wiejskiego podwórka. 
Dzieci  losują  zdjęcie  zwierzątka  z  wiejskiego  podwórka.  Nazywają  przedstawione  na  nich
zwierzęta( 4- latki). Dzielą ich nazwy na sylaby (5-latki). 



5. Zabawa: „Co to za zwierzę?”
Określanie   przez   dziecko   cech   danego   zwierzęcia,   bez   podawania   jego   nazwy.
Odgadywanie nazw zwierząt przez rodzica. 
Przykład:

 To zwierzę ma białe pióra, długą szyję i woła: Gę, gę. (gęś) 
 To zwierzę pilnuje podwórka i mieszka w budzie. (pies)

7. Malowanie farbami na porowatym podłożu. Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy.
Potrzebne będą: kartka, białe serwetki, klej, farby plakatowe, pędzel. 

Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy.
-  Przyklejanie   na   kartkach   pogniecionych   białych   serwetek,   wypełnianie   nimi   całej
powierzchni kartki. 
-  Malowanie  farbami  plakatowymi  na  tak  przygotowanej  fakturze  zwierząt  wybranych  przez
dziecko.
- Malowanie tła farbą w jasnym kolorze. 
- Oglądanie pracy dziecka.
- Porządkowanie miejsc pracy.

8. Zabawa ruchowa – „Kurki i kogut”.
Dziecko jest kurką. Spaceruje po wyznaczonym miejscu, naśladując  zbieranie ziarenek.  Rodzic –
kogut – chodzi swobodnie, co pewien czas głośno pieje: kukuryku! i macha rękami (skrzydłami).
Kurka woła: – ko, ko, ko... i jak najszybciej przybiega do koguta. Kiedy kogut zaczyna spacerować,
kurka spaceruje w różnych kierunkach. Przy powtórzeniach zabawy następuje zmiana ról.



9. „Ślady zwierząt z wiejskiego podwórka”.



Karta pracy dziecka 5 - letniego
Rysowanie szlaczków po śladach.



Karta pracy dla 4 latka
Rozpoznawanie zwierząt na obrazku w oparciu o ogon.



III. Grupa III ŻABKI Temat dnia: Makieta wiejskiego podwórka. 17.04.2020r.
Drodzy Rodzice  dzisiaj  proponujemy wspólne  wykonanie  makiety  wiejskiego podwórka.  Dzieci
będą wymieniały produkty otrzymywane  od zwierząt z wiejskiego podwórka podczas zabawy „Po
co  hodujemy  zwierzęta?”.  Podczas  ćwiczenia  klasyfikacyjnego  „Gdzie  mieszkają  zwierzęta?”,
będą  łączyły  wybrane  zwierzęta  z  ich  domem.  Proponujemy  również  karty  pracy  i  zabawy
ruchowe.
1. Zabawa pobudzająco-hamująca – „Koniki.”
Dziecko  maszeruje  w  określonym  kierunku,  w rytmie wyklaskanym przez rodzica, zaczyna
poruszać się po okręgu – naśladując koniki. Reaguje na ustalone hasła:
− W tył zwrot – porusza się w przeciwnym kierunku,
− Wierzgamy kopytkami – zatrzymuje się, jedną nogą wykonuje ruchy podobne do wierzgania,
− Stop!  – zatrzymuje  się,  zwraca  twarzą do  rodzica i  recytuje  tekst, równocześnie wykonując
odpowiednie ruchy (powtarzają go dwa razy):
- Ręka, ręka – prawą dłonią dotyka lewego ramienia, lewą dłonią dotyka prawego ramienia,
- Noga, noga – uderza w prawą rękę, w prawe udo, lewą ręką w lewe udo,
- Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy – miarowo klaszcze: raz z lewej, raz z prawej strony.
2. Ćwiczenie klasyfikacyjne „Gdzie mieszkają zwierzęta?”.
Dopasuj zwierzęta do ich domu.



3. „Po co hodujemy zwierzęta”– ćwiczenia i zabawy.
Zabawa „Co nam dają zwierzęta?”.
Obrazki:   kury,  owcy,   krowy,  pszczół,   gęsi,   jajek,  miodu,   jogurtu,   sera,   wełny,  pióro,
poduszki.
Rodzic układa na dywanie obrazek zwierzęcia z wiejskiego podwórka (kury, owcy, krowy, gęsi,
pszczół). Podchodzi z dzieckiem do poszczególnych obrazków i odsłania je. Dziecko nazywają
przedstawione  na nich zwierzęta  i  zastanawia się,  co  one dają  człowiekowi.  Rodzic pokazuje
drugą grupę obrazków (jajka, miód, mleko, jogurt, ser, wełna, pióro, poduszka). Dziecko nazywa
produkty pochodzące od zwierząt i umieszczają obrazki przy zdjęciach odpowiednich zwierząt.





4. Wspólne wykonanie „Makiety wiejskiego podwórka”.

Omówienie razem z dzieckiem  wyglądu wiejskiego podwórka.
− Jakie budynki powinny się tam znaleźć?
− Jakie zwierzęta tam spotkamy?
Przygotuj: kolorowe  czasopisma,  kredki,  zdjęcia( z poprzedniej zabawy) zwierząt  z  wiejskiego
podwórka,   tekturki,   kleje,  plastelina,  zielone  farby,  pędzelki,  prostokątny kawałek styropianu,
papier kolorowy, bibuła, wykałaczki.
Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy. 
-  Dziecko  wycina  z  kolorowych  czasopism  obrazki/zdjęcia  zwierząt,  które  można  spotkać  na
wiejskim podwórku (lub je rysuje).
-  Dziecko przyklejają  obrazki/zdjęcia  na tekturkach i  umocowują je  plasteliną do  tekturowych
podstawek.
- Rodzic przygotowuje  prostokątny  kawałek  styropianu  (0,5  m  x  1  m),  maluje  go  zieloną
farbą  z dodatkiem mąki ziemniaczanej.
- Dziecko  okleja  pudełka  kolorowym  papierem  –  otrzymują  zabudowania  gospodarcze,  dom
gospodarza.
-  Wspólne   komponowanie   makiety   na  styropianie,   ozdabianie   elementami   wykonanymi
z bibuły (np. rośliny, staw) lub z wykałaczek (płot).
- Wykonanie pracy.
- Oglądanie makiety, nazywanie zabudowań, zwierząt.
- Porządkowanie miejsc pracy.

5. Zabawa ruchowa – „Wiejskie zwierzęta”.

Dziecko zwija się w kłębek na dywanie( udaje kamień). Rodzic wypowiada słowa rymowanki:
Leży sobie kamień, a w kamieniu dziurka, a w tej dziurce kto?
Dziecko odpowiada- naśladując odgłosy zwierząt wiejskich.
Gdy rodzic zgadnie co to za zwierzątko, następuje zamiana ról.



6. Karta pracy dziecka 4 i 5- letniego.
Łączenie zwierząt z ich cieniami, przeliczanie w zakresie  liczb od 2 do 5.





Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci.

I. Tańce i zabawy ruchowe do muzyki ludowej.

Zabawa ruchowa z pokazywaniem do piosenki „Poszło dziewcze po ziele”.
Link do piosenki, którą wykorzystacie w zabawie:
https://www.youtube.com/watch?v=ZwIZE3Vm2J4

Poszło  dziewczę  po  ziele,  po  ziele,  po  ziele   /  Dzieci  wspólnie  z  rodzicami  podskakują  po
obwodzie koła.
Nazbierało niewiele, niewiele, hej !    / Dzieci wspólnie z rodzicami podskakują po obwodzie koła.

Przyszedł do niej braciszek, / Tupiemy rytmicznie stopami o podłogę.
Połamał jej koszyczek. /  Klaszczemy w ręce.

Oj ty, ty oj ty, ty  / Grozi palcem raz prawą, raz lewą ręką.
Za koszyczek zapłać mi. / Wykonujemy obroty wokół własnej osi.

II. Zajęcia plastyczne w oparciu o program „Bawię się i tworzę”.

Temat:  „Kolorowe plamy” – tworzenie fantastycznych kształtów poprzez rozdmuchiwanie farby
przy pomocy plastikowych słomek.
Cele:
- uwrażliwienie na piękno;
- rozwijanie ekspresji plastycznej;
- doznanie radości podczas wykonywanej pracy.

Pomoce: farby plakatowe, słomka plastikowa, pędzelek, karton.

Metody: słowna, oglądowa, praktycznego działania.

Przebieg: 
- Przygotuj jeden kolor farby plakatowej, plastikową słomkę, pędzelek i karton.
- Za pomocą pędzelka nanieś na karton dużą kroplę farby plakatowej.
- Przy pomocy słomki dmuchaj na kroplę z różnych stron, tak by farba rozlewała się po kartonie.
- Po zakończonej pracy spróbuj nazwać to, co namalowałeś.

Przykłady:



III. Zabawy z elementami metody Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej.

Temat: „Co jest dłuższe, a co krótsze” – stosowanie określeń długi, krótki, dłuższy od…, krótszy
od…, tej samej długości.

1. Zabawa „Porównywanie i szacowanie wielkości dwóch obiektów”.
Pomoce: dwa patyczki tej samej długości, jeden patyczek krótszy.
- Porównaj dwa patyczki (różnej długości).
- Dziecko mówi pokazując patyk: 
ten jest dłuższy od tego o tyle (pokazuje); 
ten i ten są tej samej długości.

2. Zabawa „Mierzenie długości krokami, stopa za stopą”. Zastosowanie takiego mierzenia w
sytuacjach życiowych.
- Rodzic układa na dywanie dwa samochody, dwa klocki, dwie lalki oddalone od siebie.
- Następnie rodzic pyta: Ciekawe w jakiej odległości od siebie są np. samochody? 
- Rodzic – Zmierzę krokami, a ty licz głośno moje kroki.
- Rodzic mówi: Teraz ty zmierz swoimi krokami, a ja policzę.
- Rodzic pyta: Dlaczego taka różnica w pomiarze?
- Dziecko: Bo moje kroki były małe.
- Następnie rodzic mierzy tę samą odległość np. dwóch klocków stopa za stopą. 
- Dziecko liczy stopy.
- Podobną czynność wykonuje dziecko.
- Rodzic liczy stopy.
- Rodzic pyta: Dlaczego taka różnica w pomiarze?
- Dziecko: Twoje stopy są duże, a moje małe.
3. Kart pracy

Nr 1 „ Dwie drogi”



Nr 2 „Dżdżownice”

Nr 3 „Sznurki i sznurowadła”

IV. Zajęcia rytmiczno- taneczne.
Drogi rodzicu podaję linki do piosenki które wykorzystacie w zabawach. Niech dziecko próbuje
wykonywać polecenia z danych piosenek.
„Raczki robią klap, Klap, klap”.
https://www.youtube.com/watch?v=qhvS9qq8_g8&list=PL3zt9pOFEcBIZiOKLKah4vr3SQVnV4cY7
„Tu paluszek”.
https://www.youtube.com/watch?
v=ZIeTpkVGE0&list=PL3zt9pOFEcBIZiOKLKah4vr3SQVnV4cY7&index=2następne
Głowa, ramiona, kolana, pięty.
https://www.youtube.com/watch?
v=30BVfTvlsrE&list=PL3zt9pOFEcBIZiOKLKah4vr3SQVnV4cY7&index=3
Podaję również link do filmiku nagranego przez Team4Animation, w którym jest pokazany układ 
taneczny. Niech dzieci spróbują nauczyć się układu tanecznego z refrenu.



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

V. Zajęcia z elementami Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz.
Na rozgrzewkę proponuję ćwiczenia ruchowo-słuchowe, przy piosence „Tu paluszek”
https://www.youtube.com/watch?v=RPt24yOqJ0w
Następnie  przygotujcie  kartkę,  farby,  pędzel  i  wodę.  Rodzicu  włącz  proponowaną   piosenkę,
a dziecko niech spróbuje namalować to co słyszy.
https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY


