
 

Grupa I „Smerfy”                (15.06.2020r – 19.06.2020r) 

 

Dzień dobry kochane dzieci, witamy również Waszych wspaniałych Rodziców. 

Rozpoczynamy kolejny tydzień naszych wspólnych zabaw. 

Tematyka tygodnia: Na naszym podwórku 

 

 

 

1 

 

 

W 

piaskownicy 

 

- Słuchanie opowiadania 

A. Piątkowskiej 

„Wiaderko” 

 

- Określanie położenia 

misia względem krzesła 

 

- rozwijanie mowy i 

myślenia 

- rozwijanie sprawności 

fizycznej 

- utrwalenie pojęć :pod, 

nad, obok, za 

 

I 5, I 8, III 7, IV 2,  

IV 5,IV 7, IV 11 
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Liczymy 

babki 

- „Babki z piasku” – 

ćwiczenia w dodawaniu i 

odejmowaniu 

 

- Zabawy muzyczne  

- rozwijanie umiejętności 

liczenia dodawania i 

odejmowania 

- kształtowanie poczucia 

rytmu i sprawności 

fizycznej 

I 5, III 7, II 7, III 8,  

IV 7, IV 15 
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Rowerowa 

piosenka 

- Słuchanie piosenki - 

„Rowerowa piosenka” 

 

- „Wycieczka rowerowa” - 

zestaw ćwiczeń 

gimnastycznych 

- rozwijanie umiejętności 

tanecznych i wokalnych 

  

- rozwijanie sprawności 

fizycznej 

I 5, I 8, III 5, 

 IV 7 
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Skacząca 

piłka 

- Słuchani wiersza Doroty 

Gellner „Piłka”. 
 

- „Piłka” - malowanie 

farbami 

- rozwijanie mowy 

- słuchanie ze 

zrozumieniem 

- rozwijanie umiejętności 

manualnych 

I 5, I 8, III 8, 

IV 5, IV 7 
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Co jest na 

naszym 

podwórku 

- Słuchanie wiersza J. 

Koczanowskiej 

„Podwórko”. 

- Przypomnienie zasad 

bezpiecznego korzystania 

z urządzeń znajdujących 

się na placu zabaw. 

- rozwijanie mowy  

- słuchanie ze 

zrozumieniem 

-utrwalenie zasad 

bezpiecznego korzystania 

z placu zabaw 

I 5, I 8, II 8, III 1,  

III 5, IV 5, IV 7 

 

 

 

 

 

 



Temat: W piaskownicy           15.06.2020 (poniedziałek) 

Drodzy Rodzice dzisiejszy temat, który proponujemy dzieciom to „W piaskownicy”. Na 

początek zagadki wprowadzające w tematykę dnia. Przesyłamy propozycję zabaw ruchowych 

i ćwiczeń gimnastycznych. Prosimy o przeczytanie maluszkom opowiadania A. Piątkowskiej 

„Wiaderko” i rozmowę na temat jego treści. Prosimy o zachęcenie dziecka do wysłuchania 

piosenki „Wesołe podwórko” i swobodnej improwizacji ruchowej dziecka przy tym utworze. 

Prosimy o zachęcenie dziecka do wykonania kart pracy i proponowanych działań 

edukacyjnych. Miłej zabawy 

 

1.Zabawa wprowadzająca w temat - Zagadki  

Rodzic czyta zagadki, dziecko podaje odpowiedź.  

 

Podobna do łyżki,  

lecz nikt nią nie jada.  

Chętnie do wiaderka  

żółty piasek wkłada.  

(łopatka) 

To jest długi sznurek  

z dwoma uchwytami,  

który lubi skakać  

razem z dziewczynkami.  

(skakanka) 

Kolorowa i okrągła,  

skacze prawie tak jak zając.  

Chłopcy kopią ją po trawie,  

a dziewczynki podrzucają.  

(piłka) 

W piaskownicy jest go mniej, 

niż na każdej plaży. 

Plażowiczów w skwarny dzień 

w bose stopy parzy. (piasek) 

 

2. Zabawa ruchowa „Gąsienica” 

https://www.youtube.com/watch?v=rOflKaGPrw8 

 

3. Karta pracy.Załącznik1. 

 

Dziecko rysuje po śladzie; odpowiada na pytania, do kogo jedzie Lenka i do kogo biegnie 

pies  Laluś. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rOflKaGPrw8


4. Słuchanie opowiadania A. Piątkowskiej „Wiaderko” 

Jak ja lubię bawić się w piaskownicy. Zwłaszcza jeśli niedawno padał deszcz, bo wtedy piasek 

jest mokry i łatwo daje się lepić. Dawno nie udało mi się zrobić tak wspaniałych babek z 

piasku. Bawiłem się razem z Krzysiem, Martą i Darkiem. Do wybierania piasku najlepiej 

służyło nam plastikowe, niebiesko-żółte wiaderko. Gdy babcia przyprowadziła mnie do 

piaskownicy, ono już tam było. Podczas zabawy wszyscy korzystaliśmy z niego po kolei. Gdy 

trzeba było wracać do domu, Krzyś, Marta i Darek zabrali swoje zabawki. 

- Jeszcze wiaderko – przypomniałem im.  

- Ono nie jest nasze. Myśleliśmy, że należy do ciebie – powiedziała Marta i pobiegła za 

mamą. W piaskownicy nie było już nikogo, tylko ja, piasek i wiaderko. Szybko otrzepałem je z 

piasku i włożyłem do niego moje foremki.  

- Dziękuję – powiedziałem w stronę piaskownicy i wróciliśmy z babcią do domu. 

- Dobrze, że już jesteście, obiad gotowy – przywitała nas w progu mama. a gdy 

zdejmowaliśmy buty zauważyła wiaderko i powiedziała: 

- Skąd je masz? 

- Ładne, prawda? Jest moje – wyjaśniłem. 

- Ale skąd je masz?- nie ustępowała mama. 

- Z piaskownicy – odpowiedziałem. 

- W piaskownicy nie kupuje się wiaderek. Jeśli tam leżało, to na pewno jakieś dziecko 

zapomniało je zabrać – tłumaczyła mama. 

- Nieprawda. Wszystkie dzieci zabrały swoje zabawki, a ono zostało. Teraz jest moje- 

starałem się przekonać mamę. 

- To wiaderko byłoby twoje tylko wtedy, gdybyś je kupił lub dostał. Z tego, co mówisz, wynika, 

że zabrałeś coś, co nie należy do ciebie, a tak robić nie wolno – upierała się mama. 

- Nieprawda. Ja je dostałem. Dostałem je od piaskownicy – powiedziałem.  

- Co takiego? – zdumiała się mama. 

- Tak, bo to jest taka specjalna piaskownica. Jeśli dziecko wrzuca do niej śmieci albo sypie 

komuś piasek na głowę lub w ogóle jest niegrzeczne, to ta piaskownica połyka mu jakąś 

zabawkę. No, robi się taki dołek, do którego wpada łopatka czy foremka, i już nie można jej 

odnaleźć, choćby wszyscy szukali nie wiem jak długo. A jak dziecko jest grzeczne i ładnie się 

bawi, to piaskownica wypluwa dla niego jakąś zabawkę. Wtedy dziecko znajduje nagle na 

przykład takie wiaderko i ono jest już jego. No i właśnie dla mnie piaskownica je wypluła – 

powiedziałem, wskazując wiaderko.  

Mamie z wrażenia brwi uniosły się wysoko do góry. 

- Co ty powiesz! A dostałeś już coś wcześniej od tej piaskownicy? – spytała. 

- Tak, kiedyś wypluła dla mnie pieniążek. Znalazłem go, jak kopałem moją koparką głęboki 

dołek. Teraz ten pieniążek leży na półce w moim pokoju – wyjaśniłem. 

Mama zastanawiała się nad czymś chwilę, a potem powiedziała: 

- Wiesz, ja myślę, że powinniśmy jednak odnieść to wiaderko. Może piaskownica połknęła je 

jakiemuś dziecku, które było niegrzeczne, bo miało na przykład zły dzień. A teraz ktoś szuka 

go i martwi się, no i pewnie już wie, że w piaskownicy trzeba się bawić grzecznie. Najlepiej by 

było, gdyby piaskownica wypluła je właśnie dla niego. A tobie po drodze do parku kupimy 

taki kolorowy komplet: wiaderko, łopatkę i grabki. Byłeś ostatnio bardzo grzeczny i zasłużyłeś 

na prezent. Co ty na to?- spytała mama. 



- Naprawdę dostanę taki komplet? To super! A to wiaderko umyje i możemy je oddać 

piaskownicy. 

- Doskonale. Kamień spadł mi z serca, że się nie upierasz, by je koniecznie zatrzymać – 

ucieszyła się mama. 

- Duży był? – spytałem. 

- Kto? – zdziwiła się mama. 

- Kamień – wyjaśniłem. 

- Jaki kamień?  

- No ten, co spadł ci z serca. I w ogóle, to gdzie on spadł, bo nie zauważyłem? I skąd on ci się 

tam wziął? – chciałem wiedzieć. 

- To się tylko tak mówi, Tomeczku – uśmiechnęła isę mama. 

- Jak ja mówię, że piaskownica wypluła mi wiaderko, bo byłem grzeczny, to mama patrzy na 

mnie dziwnie. A potem sama ma jakieś spadające kamienie, których nie można zobaczyć – 

pomyślałem. 

- Mamo, jeśli sądzisz, że powinniśmy odnieść to wiaderko, to może ty też połóż sobie z 

powrotem ten kamień. Żeby już wszystko  było na swoim miejscu, co? – zaproponowałem. 

 

5.Rozmowa na temat opowiadania: 

- Gdzie bawił się Tomek? 

- Czy wiaderko, którym się bawił, było jego? 

- Dlaczego wziął wiaderko do domu? 

- Co powiedziała mu mama? 

- Czy można zabierać rzeczy pozostawione przez kogoś? 

- Co powinniśmy zrobić, gdy znajdziemy czyjąś zgubę? 

 

6. Karta pracy . Załącznik 2. 

 

Dziecko koloruje obrazek wiaderka i łopatki. 

 

7.„Gimnastyka – fajna sprawa” – ćwiczenia gimnastyczne 
Rozgrzewka. Dziecko maszeruje w miejscu, wyrzuca ręce w górę, potem w przód i w bok. 

Następnie robi skłony. Potem dotyka kolejno swoich głów, ramion, kolan, pięt, oczu, uszu, 

ust i nosa. 

 

Turlamy się po piasku – turlanie po dywanie. 

Do wody i pływamy – czołganie z ruchem rąk, naśladowanie pływania. 

Wychodzimy z wody – czworakowanie. 

Skoki żaby – naśladowanie skoków na czterech kończynach. 

Stajemy i strzepujemy ciało – rozluźnienie i oklepywanie ciała. 

 

7. Karta pracy.  Załącznik 3. 

Dziecko rysuje po śladach drugiej połowy rysunku wiaderka, łopatki i foremki – jabłuszka. 

Koloruje rysunki. 

 

 

 



8. Piosenka - „Wesołe podwórko"  - słuchanie piosenki i swobodna zabawa w rytm 

piosenki;  

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

 

9. Ćwiczenia gimnastyczne "Prosty jak struna"  

Niewielką książkę w twardej okładce dziecko umieszcza sobie na głowie i spaceruje, starając 

się aby książka nie spadła; 

 

10.„Określanie położenia misia względem krzesła” 

Rodzic prezentuje dziecku poniższą planszę i prosi dziecko, aby wskazało gdzie siedzi miś, 

stosując określenia: na, pod, obok, pod… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Załącznik 1 

 
 

 

 



Załącznik 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 3 

 
 



 

Temat: Liczymy babki           16.06.2020.(wtorek) 

 

Drodzy Rodzice dzisiejszego dnia proponujemy temat „Liczymy babki”. Dzisiejsze zabawy i 

zadania będą maiły na celu ćwiczenia i rozwijania zdolności matematycznych. Na początek 

zabawa ruchowa przy muzyce. Następnie proponujemy dzieciom zabawę z piaskiem w 

piaskownicy na placu zabaw lub przesyłamy prepozycję jak wykonać piasek kinetyczny w 

domu. Zadaniem dzieci będzie robienie babek i ich przeliczanie. Przesyłamy linki stron 

internetowych z propozycjami zabaw ruchowych i zabaw matematycznych. Prosimy o 

przeczytanie dziecku zagadek dotyczących zabawek znajdujących się na placu zabaw. Miłej 

zabawy 

 

1.Rozgrzewka - zabawa muzyczna 

https://www.youtube.com/watch?v=4tZK3mNaOJE 

2.Babki z piasku” – ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu. 

Dzieci z rodzicem udają się do piaskownicy na plac zabaw. Zabierają ze sobą foremki, 

łopatki, grabki i wiaderka. 

 Każde dziecko wybiera sobie foremkę i robi pięć babek z piasku. Dzieci głośno liczą 

swoje babki, dotykając każdej delikatnie. 

 Rodzic podaje zadania, a dzieci ilustrują je za pomocą babek z piasku, i podają 

rozwiązania. 

 

− Ania zrobiła trzy babki z piasku. (Dzieci robią trzy babki). Potem zrobiła jeszcze jedną 

babkę. (Robią jedną babkę). Ile teraz ma babek? 

 

 − Tomek zrobił dwie babki z piasku. (Dzieci robią dwie babki). Potem zrobił jeszcze trzy 

babki. (Robią trzy babki). Ile babek zrobił Tomek? 

− Lenka zrobiła pięć babek. (Dzieci robią pięć babek). Dwie babki zniszczył jej Mikołaj. 

(Rozsypują dwie babki). Ile babek zostało Lenie? 

 

- Bartek zrobił pięć babek. (Dzieci robią pięć babek). Cztery babki niechcący rozdeptał. 

(Rozsypują cztery babki). Ile babek zostało Bartkowi? 

Potem zadania próbują układać dzieci, a rodzice je ilustrują za pomocą babek z piasku. 

Inna propozycja  

Proponujemy, również wykonanie piasku kinetycznego w domu do zabawy w dodawanie i 

odejmowanie. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4tZK3mNaOJE


 

Przepis na piasek kinetyczny 

Przygotuj miskę, coś do mieszania i do dzieła! 

Składniki potrzebne do zrobienia piasku kinetycznego: 

 1 szklanka piasku, 

 0,5 łyżki mąki ziemniaczanej lub skrobi kukurydzianej, 

 1 łyżeczka płynu do mycia naczyń, 

 odrobina wody, 

 kolorowy barwnik (opcjonalnie). 

Przygotowanie domowego piasku kinetycznego 

Wsyp do miski piasek i mąkę ziemniaczaną, wymieszaj składniki. W osobnym naczynku 

wymieszaj płyn do naczyń z odrobiną wody. Potrzeba jej jedynie tyle, bo pojawiły się 

bąbelki. Przelej płyn do miski z piaskiem i mąką, dokładnie wszystko wymieszaj. Jeśli to 

konieczne, dodaj jeszcze troszkę wody, żeby uzyskać idealną konsystencję, która będzie 

łatwo się lepić. Jeśli chcesz, aby piasek kinetyczny bardziej przypominał ten sklepowy, dodaj 

barwnik (np. taki, jak do malowania pisanek), wówczas będzie miał piękny, zachęcający do 

zabawy kolor. Gotowe! 

3.Huśtawka dla ludzika- ćwiczenia manualne 

Teraz zapraszam do stworzenia huśtawki dla ludzika lego lub innego ulepionego z np. z 

plasteliny, tutaj znajdziecie pomocny link: https://pakano.pl/hustawka-dla-ludzika/ 

 

4. Zabawy logopedyczne 

https://wordwall.net/pl/resource/952507/logopedia 

5. Karty pracy. Załącznik 1 

 Dziecko odszukuje na dużym obrazku babek z piasku wykonanych foremkami, które są pod 

obrazkiem. Liczy  babki każdego rodzaju. 

 

6.Zabawy ruchowe 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w 

 

7.Zabawa matematyczna „Ile jest łopatek” 

Pomoce: kostka z oczkami dla dziecka, sylweta wiaderka z brystolu, spinacze do bielizny. 

Rodzicu.  Daj dziecku sylwetę wiaderka. Poproś aby rzuciło kostką. Dziecko przypina do 

sylwet y tyle spinaczy (łopatek), ile oczek wskazała kostka. Dziecko sprawdza poprawność, 

wskazuje spinacze i głośno liczy. 

 

8.Zabawa matematyczna - Gimnastyka 

 https://www.youtube.com/watch?v=zLggSPvgW0A 

 

https://pakano.pl/hustawka-dla-ludzika/
https://wordwall.net/pl/resource/952507/logopedia
https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w
https://www.youtube.com/watch?v=zLggSPvgW0A


 

 

9.Zagadki – Co znajduje się na placu zabaw?  
 

Rodzic (a później dziecko) omawia wygląd urządzeń z placu zabaw, nie podając ich nazw. 

Osoby odgadują, o czym jest mowa. Np. 

Obraca się dookoła, poruszana co jakiś czas przez kogoś. (karuzela) 

Porusza się do przodu i do tyłu – przez osobę albo ruchami nóg. (huśtawka) 

Można na niej zjeżdżać z góry na dół. (zjeżdżalnia) 

 

10. Karta pracy. Załącznik 2 

 

Dziecko liczy babki małe i duże. Łączy kroki aby dokończyć rysunek babek małych i dużych. 

Maluje żółtą farba piasek z karty pracy.  

 

11.Zabawy muzyczne w liczenie  

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

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg&t=283s 

https://www.youtube.com/watch?v=FT3fZX84dAk 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IEMUSUNCINQ
https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg&t=283s
https://www.youtube.com/watch?v=FT3fZX84dAk
https://www.youtube.com/watch?v=Qxaf_udSzng


 

 

Załącznik 1  

 



 

Załącznik 2 

 
 



Temat: „Rowerowa piosenka”        17.06.2020(środa) 

Drodzy Rodzice dzisiejszego dnia  proponujemy wysłuchanie piosenki „Rowerowa piosenka” 

i nauką zasad bezpieczeństwa jazdy rowerowej. Porozmawiajcie z dzieckiem o konieczności 

noszenia kasku podczas jazdy na rowerze. Przesyłamy propozycję zabaw ruchowych i ćwiczeń 

gimnastycznych.. Prosimy o zachęcenie dzieci do proponowanych aktywności fizycznych i 

wykonania karty pracy. Jeśli tylko będzie sprzyjała pogoda proponujemy wycieczkę 

rowerową 

 

1.Zagadka o rowerze.  

Rodzic czyta zagadkę dziecku: 

- Ma dwa kółka i siodełko,  

jeździsz na nim niezbyt prędko.  

 

- Można jeździć na nim,  

kiedy kręci się pedałami. 

 

2.Zapoznanie z budowa roweru i wyposażeniem rowerzysty 

 

 

 



3.Słuchanie piosenki „Rowerowa piosenka” 
https://www.youtube.com/watch?v=ud-8KeE2AKY 

4.Zabawa przy piosence. 

Podczas zwrotek dzieci poruszają się po pokoju, trzymając ręce tak, jakby trzymały 

kierownicę roweru. Podczas refrenu kładą się na dywanie i naśladują pedałowanie. 

5. Karta pracy. Załącznik 1 

Dziecko koloruje obrazek roweru według wzoru. 

6.„Kwiatowa kraina” masażyk w parze 

Dziecko z rodzicem tworzą parę. Rodzic siada za plecami dziecka. Rodzic czyta wiersz A. 

Gaży i wykonuje masaż na plecach dziecka zgodnie z tekstem wiersza, później następuje 

zamiana miejsc.  

 

W pewnej krainie, gdzie świeciło słońce (rysowanie słońca palcem wskazującym), rosły 

przepiękne kwiaty na łące (delikatne naciskanie pleców palcami wskazującymi w różnych 

miejscach). Okrągły płateczek i piękne płateczki (rysowanie kółka i płatków dookoła niego), 

miały też łodyżki, zielone listeczki (rysowanie kreski z góry na dół, a następnie rysowanie 

kilku listków). Deszczyk je co rano podlewał kroplami (stukanie opuszkami palców po 

plecach),  a wieczorem kładły się spać wraz  z owadami (delikatne gładzenie wierzchem dłoni 

po plecach z góry na dół).  

 

7. Zabawa muzyczna „Rowerek” 

https://www.youtube.com/watch?v=D6IK5J7jl20 

8.Dopasowywanie dobrych rad dla rowerzystów do odpowiednich ilustracji.  

Rodzic czyta dobre rady a dziecko wybiera odpowiednie ilustracje: 

Jeździmy na rowerze pod opieką rodziców.  

Jeździmy na rowerze w miejscach dozwolonych dla dzieci.  

Jeździmy na rowerze dostosowanym do swojego wieku i w odpowiednim stroju. 

https://www.youtube.com/watch?v=ud-8KeE2AKY
https://www.youtube.com/watch?v=D6IK5J7jl20


 

 

  

 

 



9.„Wycieczka rowerowa” zestaw ćwiczeń gimnastycznych 

- Start i stop- zabawa ruchowa: dziecko porusza się swobodnie po pokoju. Na hasło – stop – 

zatrzymuje się w miejscu i stoi nieruchomo; na hasło – start – ponownie porusza się po 

pokoju. 

- Jak rowerowe koła – ćwiczenie ramion: dziecko stoi w lekkim rozkroku. Zatacza rękami 

koła- najpierw jedną ręką do przodu, do tyłu; następnie obiema rękoma do przodu, do tyłu. 

- Naprawiamy rower – ćwiczenie z elementem skłonu: dziecko stoi w lekkim rozkroku. 

Pochyla się raz z prawej, raz z lewej strony – naśladuje przykręcanie śrubek w rowerze. 

- Wyścigi rowerowe – ćwiczenie z elementem biegu: dziecko biegnie do wyznaczonego 

punktu z wyciągniętymi rękami, naśladując trzymanie kierownicy, jednocześnie wysoko 

unosi kolana. 

- Pod górę – ćwiczenie wzmacniające mięśnie brzucha: dziecko leży na plecach. Na hasło 

rodzica – pod górę – unosi nogi ugięte w kolanach i zatacza nimi koła, jakby pedałowało (raz 

wolniej, raz szybciej). Stara się wytrzymać kilka chwil, po czym opuszcza nogi i odpoczywa. 

- Na polanie – ćwiczenia oddechowe: dziecko kładzie się na brzuchu, głowa leży na 

skrzyżowanych rękach. Zamyka oczy i spokojnie oddycha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

 

 

 

 



 

Temat: Skacząca piłka        18.06.2020(czwartek) 

 

Drodzy Rodzice dzisiejszy temat dnia to „Skacząca piłka”. Zaprezentujcie dziecku różnego 

rodzaju piłki. Jeśli niema takiej możliwości proponujemy pracę z ilustracją, na której 

znajdują się różnego rodzaju piłki. Prosimy o przeczytanie fragmentu wiersza Doroty Gellner 

„Piłka” i rozmowę na temat wiersza. Przesyłamy propozycję ćwiczeń gimnastycznych z 

wykorzystaniem piłek oraz zabawy ruchowe. Prosimy o zachęcenie dzieci do wykonania kart 

pracy i przygotowanie materiałów do pracy plastycznej. Miłej zabawy 

 

1.Wprowadzenie - oglądanie piłek. 

 

Pomoce :Różne piłki, np. piłeczka do golfa, piłka do tenisa, piłka nożna. 

Rodzic  prezentuje dziecku poszczególne piłki. Prosi, aby dziecko powiedziało, jakie one są i 

czym się od siebie różnią. Wspólnie z dzieckiem próbuje odnaleźć cechę wspólną - 

odpowiedzieć na pytanie: ,,Do czego służą wszystkie te piłki?”(do zabawy, do gry) 

 

2.Oglądanie ilustracji różnych piłek 

Rodzic mówi dziecku do jakich gier wykorzystujemy daną piłkę,  

 

 



 

 

3. „Ćwiczenia rodzica z dzieckiem” - Wspólne ćwiczenia gimnastyczne to świetny pomysł 

na początek dnia! 

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4 

 

4.Słuchanie fragmentu wiersza Doroty Gellner „Piłka”.  

 

Po cichutku, po kryjomu wyskoczyła piłka z domu.  

Hop! Hop! W górę! W dół! Przeskoczyła świata pół 

Zatrzymała się pod płotem,  

zatańczyła z burym kotem.  

Hop! Hop! Raz i dwa! Obudziła złego psa 

 

5.Rozmowa na temat wiersza. 

−O czym jest wiersz? 

−Co zrobiła piłka? 

−Gdzie się zatrzymała? 

−Pokażcie ręką górę, a potem – dół, tak jak skakała piłka. 

 

6. Zabawy gimnastyczne z piłką 

 

 Zabawa „Spacer z piłką”. 

Dzieci maszerują po pokoju w dowolnym kierunku, trzymając piłkę w sposób określony przez 

rodzica: oburącz przed sobą, oburącz nad głową, na prawej dłoni, na lewej dłoni. 

 Zabawa „Wysoko – nisko”. 

Piłki leżą na dywanie. Kiedy rodzic odbija piłkę wysoko, dzieci podskakują przed swoimi 

piłkami wysoko, kiedy nisko – podskakują nisko. 

 Zabawa „Prawa – lewa”. 

Dzieci poruszają się po pokoju, przemieszczając piłki tylko za pomocą nogi – najpierw 

prawej (pokazuje rodzic), a potem lewej (pokazuje rodzic). 

 Zabawa „Wymiana piłek”. 

Dzieci siedzą z rodzicami naprzeciwko siebie, w odległości około 2 metrów od siebie. Każde 

trzyma w dłoniach piłkę. Na hasło: Już - turlają piłki do siebie. 

 Zabawa „Celny rzut”. 

Dzieci wrzucają piłki do kosza. 

 

7.Karta pracy. Załącznik 1 

 

Rysuj po śladzie w odpowiednim kolorze kredki 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4


8.Zabawa ruchowa z elementem podskoku – Skacząca piłka. 

 

 Dzieci naśladują podskakującą piłkę: szybko, a potem – wolno. 

 

9.Znajdź różnice na obrazkach 

 

 

 

10.Praca plastyczna - „Piłka” Załącznik 2 

 

Dzieci dostają rysunki piłki. Najpierw naśladują malowanie na sucho, starając się dotykać 

rysunku końcem pędzla. Potem malują rysunek farbą w wybranym kolorze. 

 

 

 

 



Załącznik 1 

 
 



 

Załącznik 2 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Temat: Co jest na naszym podwórku        19.06.2020(piątek) 

Drodzy Rodzice tematem dzisiejszego dnia jest „Co jest na naszym podwórku”. Na początek 

proponujemy zabawę ruchową „Głowa, ramiona, kolana, piety” i zabawy językowe. Prosimy 

o przeczytanie dziecku wiersza J. Koczanowskiej „Podwórko” i rozmowę na temat jego treści. 

Sprawdźcie jak wasza pociecha poradzi sobie  z zadaniem na spostrzegawczość, szukając 

wskazanych przez was przedmiotów na ilustracji. Przesyłamy propozycję zabawy ruchowo-

naśladowczej, ćwiczeń oddechowo-fonacyjnych i utworów muzycznych do improwizacji 

ruchowych dzieci. Porozmawiajcie z dzieckiem na temat bezpiecznego korzystania ze sprzętu 

znajdującego się na placu zabaw. Miłej zabawy 

1. Zabawa ruchowa „Głowa, ramiona, kolana, piety” 

Zapraszam was, abyście zaczęli dzień dobrze Wam znanym układem tanecznym „Głowa, 

ramiona, kolana, pięty” Zaproście do zabawy rodzeństwo:  

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

2. Zabawy językowe.  

Rodzic mówi fragmenty zdań, a dziecko je kończy. 

Ala robi babki z…  

Olek i Marek grają w…  

Lenka zjeżdża ze…  

Antek jeździ na… 

3.Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Podwórko”. 

Na naszym podwórku wspaniała zabawa, 

jest ławka, huśtawka i zielona trawa. 

 Jest piasek, łopatka i wiele foremek, 

są piłki, skakanki, czerwony rowerek. 

Tutaj się bawimy, zapraszamy gości, 

bo wspólna zabawa to mnóstwo radości. 

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


 
 

4.Rozmowa na temat wiersza. 
− Co znajduje się na podwórku? 

− Co robimy na podwórku? 

5. Zabawa na spostrzegawczość 

Rodzic prosi dziecko o odnalezienie wybranych elementów na ilustracji np.  

- znajdź biedronkę 

- znajdź grzybki  

-itp. 



 

6.Zabawa ruchowo-naśladowcza „Zabawy na podwórku”. 

Dzieci naśladują zabawy na podwórku, na hasła – nazwy zabaw podane przez rodzica. Np. 

jazda na rowerze, budowanie z piasku, bieganie... 

7.Ćwiczenia oddechowo-fonacyjne. 

 Dzieci śpiewają głoskę o na melodię znanej piosenki. 

 Mówią głoskę o jak najdłużej na jednym wydechu. 

 Mówią, na przemian, głoski: o a o a o a o a o a o... 

8.„Plac zabaw” – improwizacja ruchowa do piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=_fgm-kI1RNY 

9.Przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń znajdujących się na placu 

zabaw. 

 Nie przepychamy się, wchodząc na dane urządzenie. 

 Nie zjeżdżamy ze zjeżdżalni na stojąco. 

 Nie wyrywamy sobie zabawek. 

 Nie sypiemy się piaskiem w piaskownicy. 

10.„Hulajnoga”  - improwizacja ruchowa do piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=Oeqsq4vHI-M 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_fgm-kI1RNY
https://www.youtube.com/watch?v=Oeqsq4vHI-M


 

Drogie przedszkolaczki pamiętajcie, że po skończonej zabawie na  

placu zabaw pamiętamy o myciu rączek 

 

A tu Myszka w paski uczy przedszkolaki, jak myć ręce - bajka edukacyjna 

https://www.youtube.com/watch?v=fxxx2myt_eI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fxxx2myt_eI


 

 

Chętnych zapraszamy do kreatywnych zabaw 
 

 

                    

 

 

 

 

 



Nauka kolorów z lego Duplo 

Na planszach znajdują się kolorowe kształty, na których dzieci mogą układać klocki w 

odpowiednich kolorach. Miłej zabawy 

 



 

 

 


