Grupa VI „Biedronki”

(08.06.2020r – 12.06.2020r)

Dzień dobry kochane dzieci, witamy również Waszych wspaniałych Rodziców. Rozpoczynamy
kolejny tydzień naszych wspólnych zabaw.
Plan zajęć: (08.06.2020r – 12.06.2020r)
Tematyka tygodnia: Na naszym podwórku.
Data

08.06.
2020r.

Temat dnia

Plan mojego
podwórka

Aktywność i działalność
dziecka
- Słuchanie wiersza J.
Koczanowskiej Podwórko.
-Ćwiczenia i zabawy ruchowe
przy muzyce.

Cele

Numery obszarów
z podstawy
programowej

- rozwijanie mowy i
myślenia
- rysowanie w umowny
sposób planu swojego
podwórka

I 5, III 4, III 5, III 8,
IV 2,
IV 7, IV 8,
IV 9

- rozwijanie sprawności
fizycznej

09.06.
2020r.

Bezpieczne
zabawy na
podwórku

- Na podwórku – historyjki
obrazkowe.
- „Zabawy matematyczne dla
małych bystrzyków”.

10.06.
2020r.

Znaki na placu
przedszkolnym

- Słuchanie opowiadania S.
Karaszewskiego „Zabawy na
podwórku”

- rozwijanie myślenia
przyczynowoskutkowego

I 5, III 4, III 5, III 8,
IV 2,
IV 7, IV 15

- rozwijanie umiejętności
liczenia oraz dodawania i
odejmowania
w zakresie 10

- rozwijanie mowy
- słuchanie ze
zrozumieniem

I5, III 4, III 5, III 8
IV 2, IV 5, IV 7,
IV 8

- Rysowanie i wycinanie kół projektowanie znaków
- rozwijanie sprawności
dotyczących bezpieczeństwa na
manualnych
placu.
12.06.
2020r

Wymarzony plac
zabaw

- „Zabawy klockami:
dodawanie, odejmowanie,
porównywanie”

- rozwijanie umiejętności
przeliczania oraz
dodawani i odejmowania
- utrwalenie pojęć więcej,
- „Mój wymarzony plac zabaw”
mniej, tyle samo
- malowanie farbami
- rozwijanie sprawności
manualnej

I 5, III 4, III 5, III 8,
IV 5, IV 8, IV 12,
IV 15

Temat dnia: Plan mojego podwórka. 08.06.2020r (poniedziałek)
Drodzy Rodzice dzisiejszy dzień proponujemy rozpocząć od zabawy ruchowej „Jarzynowa
gimnastyka” oraz ćwiczeń logorytmicznych. Przeczytajcie prosimy dziecku wiersz J.
Koczanowskiej „Podwórko” a dziecko niech spróbuje opowiedzieć o podwórku z wiersza
oraz omówić ilustracje - Co robią dzieci? Proponujemy również improwizację ruchową do
piosenki „Plac zabaw”. Porozmawiajcie z dzieckiem na temat ich podwórka: Co się na nim
znajduje? W co się można na nim bawić? i zachęćcie je do narysowania na kartkach planu
swojego podwórka z wykorzystaniem umownych znaków np.: figur geometrycznych.
Proponujemy również dzielenie nazw przedmiotów przedstawionych na rysunkach na sylaby i
wyodrębnianie w nich pierwszej głoski oraz poćwiczenie wyraźnego wymawiania trudnych
wyliczanek za rodzicem. Zachęcamy do zabaw ruchowych przy muzyce oraz do wykonania
karty pracy. Miłej zabawy!!!

1. „Jarzynowa Gimnastyka” – zabawa ruchowa.
https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs
2. Ćwiczenia logorytmiczne.
Dziecko wykonuje ruchy, o których jest mowa w rymowance, powtarzając za rodzicem jej
tekst.
Krok do przodu,
w lewo, w prawo.
Krok do tyłu,
rusz się żwawo.
Znowu w lewo,
aż dwa kroki,
w stronę prawą
trzy podskoki.
3. Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Podwórko”.
• Opowiadanie o podwórku z wiersza.
• Omawianie ilustracji - Co robią dzieci?

4. „Plac zabaw” – improwizacja ruchowa do piosenki.
https://www.youtube.com/watch?v=_fgm-kI1RNY
Tekst:
Kiedy rano słońce świeci uhahaha
Na plac zabaw idą dzieci uhahaha
Na huśtawki i zjeżdżalnie uhahaha
W piaskownicy też jest fajnie uhahaha
Gry, zabawy wymyślają uhahaha
Karuzelą zakręcają uhahaha
I pomysłów mają wiele uhahaha
Z placu zabaw przyjaciele uhahaha
Kiedy rano słońce świeci uhahaha
Na plac zabaw idą dzieci uhahaha
Na huśtawki i zjeżdżalnie uhahaha
W piaskownicy też jest fajnie uhahaha
Gry, zabawy wymyślają uhahaha
Karuzelą zakręcają uhahaha
I pomysłów mają wiele uhahaha
Z placu zabaw przyjaciele uhahaha.

5. Wypowiedzi dzieci na temat ich podwórka.
– Co się na nim znajduje?
– W co się można na nim bawić?
6. „Moje podwórko” - rysowanie na kartkach planu swojego podwórka.
Zaznaczanie w sposób umowny, np. figurami geometrycznymi, urządzeń znajdujących się na
podwórku (np. huśtawka – znaczek kwadratu; zjeżdżalnia – znaczek trójkąta; piaskownica –
znaczek koła; trampolina – znaczek prostokąta ).
7. „Głowa ramiona kolana pięty” – zabawa ruchowa do piosenki.
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE
8. Karta pracy.
Nazywanie przedmiotów przedstawionych na rysunkach. Dzielenie ich nazw na sylaby,
wyodrębnianie pierwszej głoski.

9. Wyraźne wymawianie trudnych wyliczanek za rodzicem.
Ekite pekite
cukite me.
Abel fabel
domine ra.
Echo pecho
kostka gra.
Di dume
di flo, flo
ysa kisa bombała.
Cyna mina
obcasina
di flo
kapitel!
Ancki ewancki
gorzki pląs.
Ede lipski ele mąs.
Yki byki gramatyki
klekaty nos!
10. Karta pracy
Obejrzyj obrazki. Powiedz co Olek robi z piłką, połącz obrazki z ich cieniami.

11. Zabawy ruchowe przy muzyce.
- Zabawy i ćwiczenia ze Świeżakami
https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I&feature=emb_logo
- „Hopsasanka”
https://www.youtube.com/watch?v=9nHmEwW9p4Q
- Zabawy z gazetami:
https://www.youtube.com/watch?v=-v3t0Ks0dQk
https://www.youtube.com/watch?v=axlMxiDnT60

Opracowanie: Bożena Janicka
Jagoda Błaszczak

Temat dnia: Bezpieczne zabawy na podwórku. 09.06.2020r (wtorek)
Drodzy Rodzice prosimy porozmawiajcie ze swoim dzieckiem na temat „Czy powinniśmy
rozmawiać z nieznajomymi?” wykorzystując do tego wiersz J. Koczanowskiej „Nie wolno!”.
Wykorzystując historyjki obrazkowe oraz inne sytuacje zwróćcie również uwagę „Jakie
niebezpieczeństwa zagrażają dziecku na podwórku?” ; „Co należy robić, żeby nic złego się
nie stało?” Proponujemy zabawę ruchową ze śpiewem „Boogie Woogie” oraz improwizację
ruchową do piosenki „Hulajnoga”. Zachęćcie również swoje dziecko do liczenia, prostego
dodawania i odejmowania podczas proponowanych zabaw matematycznych oraz wykonania
kart pracy. Proponujemy także muzyczne zabawy ruchowe z liczeniem: „W podskokach” oraz
„Jeden, dwa i trzy”. Miłej zabawy!!!
1. „Boogie Woogie” – zabawa ruchowa śpiewem.
https://www.youtube.com/watch?v=5OtqedVBlMg
2. Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Nie wolno!”
Nawet małe dziecko dobrze o tym wie,
kto to jest znajomy, a kto obcym jest.
Ze znajomym można bawić się, rozmawiać,
ale gdy ktoś obcy, to trzeba uważać!
Nie wolno zaufać, nawet gdy ktoś mówi,
że zna mamę, tatę i bardzo nas lubi.
Nie wolno przyjmować słodyczy, podarków
lub iść z nieznajomym na spacer do parku.
• Krótka rozmowa rodzica z dzieckiem na temat wiersza:
- Czy powinniśmy rozmawiać z nieznajomymi?
- Czy odchodzimy z nieznajomym z podwórka, jeżeli kusi nas, obiecując zabawkę albo
coś słodkiego?
- Co robimy, gdy spotkamy taką osobę?
- Dlaczego nie powinniśmy odchodzić z nieznajomymi, nie rozmawiać z nimi?
3. „Hulajnoga” - improwizacja ruchowa do piosenki.
https://www.youtube.com/watch?v=Oeqsq4vHI-M
4. „Na podwórku” – historyjki obrazkowe.
*Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki.
Dziecko w parze z rodzicem lub rodzeństwem stoi naprzeciwko siebie. Uderza raz w swoje
dłonie, raz w dłonie partnera, mówiąc za rodzicem rymowankę (jedno słowo to jedno
uderzenie).
Podwórko to miejsce, które znamy,
podwórko to miejsce, które kochamy.
Ale pamiętać musi każde z nas,
żeby bezpiecznie tam spędzać czas.
* Rozmowa rodzica z dzieckiem:
- Jakie niebezpieczeństwa zagrażają dziecku na podwórku?
- Co należy robić, żeby nic złego się na podwórku nie stało?
* Opowiadanie historyjek. Zwrócenie uwagi na wzajemną pomoc, którą niosą sobie dzieci.
* Wypowiedzi dzieci na temat ich ulubionych zabaw oraz zachowań na podwórku.

5. „W podskokach” - ćwiczenia z liczeniem.
https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg
Zabawy i ćwiczenia muzyczno-ruchowe opierające się na liczeniu do dziesięciu oraz
wspierające koordynację ruchową dziecka.
6. Karty pracy (zał.1, zał.2)
- Policz rysunki: misiów, lalek, wózków, samochodów. Pod rysunkami na dole strony możesz
narysować odpowiednią liczbę kropek.
- Pokoloruj w kołach po prawej stronie karty te same pola, które są pokolorowane w kołach
po lewej stronie karty.

7. „Zabawy matematyczne dla małych bystrzyków”
– liczymy, ćwiczymy pamięć i spostrzegawczość.
https://www.youtube.com/watch?v=k-keE_Vd-EE
https://www.youtube.com/watch?v=Zk3_uPwqTyI
- proste działania matematyczne: dodawanie i odejmowanie (bajka edukacyjna).
https://www.youtube.com/watch?v=xu8zcsTCimg
8. „Jeden, dwa i trzy” – zabawa wyliczanka.

https://www.youtube.com/watch?v=Qxaf_udSzng
Tekst: „Jeden, dwa i trzy”
1,2 i 3,
Mama, tata śpi
4,5 i 6
Ja chciałbym coś zjeść
7,8 9,10
Kosz owoców dziadek niesie!
Zaraz wszystkie zjem! Zaraz wszystkie zjem!
Ref. Ja cyferki znam,
Liczyć umiem sam.
Mogę zliczyć u biedronki,
Na skrzydełkach czarne kropki,
Ja cyferki znam,
Liczyć umiem sam.
1,2 i 3,
Mama, tata śpi
4,5 i 6
Chcę owoce jeść
7,8 9,10
Kosz owoców dziadek niesie!
Zaraz wszystkie zjem! Zaraz wszystkie zjem!
Ref. Ja cyferki znam,
Liczyć umiem sam.
Mogę zliczyć u biedronki,
Na skrzydełkach czarne kropki,
Ja cyferki znam,
Liczyć umiem sam.
Opracowanie: Bożena Janicka
Jagoda Błaszczak

Temat dnia: Znaki na placu przedszkolnym. 10.06.2020r (środa)
Drodzy rodzice dzisiejszy temat dnia „Znaki na placu przedszkolnym”. Na początek ćwiczenia
logorytmiczne, dzieci wykonują ruchy wymienione w rymowance czytanej przez rodzica i
powtarzają tekst za rodzicem. Prosimy o przeczytanie dziecku opowiadania S.
Karaszewskiego „Zabawy na podwórku” i rozmowę na temat jego treści. Porozmawiajcie z
dzieckiem co jest potrzebne na placu zabaw (przedszkolny, domowy lub osiedlowy). Zabawa
na placu wymaga przestrzegania pewnych reguł, prosimy by dzieci zaprojektowały znaki,
które będą mówiły o tym, co można robić, a czego nie można na placu zabaw. Prosimy
potowarzyszcie dziecku w zabawie ruchowej „Pomniki”- jest to zabawa w parach. Prosimy
o zachęcenie dzieci do wykonania kart pracy i proponowanych zabaw. Miłej zabawy
1.Ćwiczenia logorytmiczne.
Dzieci wykonują ruchy wymienione w rymowance, powtarzając tekst za rodzicem.
Zrób do przodu cztery kroki i rozejrzyj się na boki.
Tupnij nogą raz i dwa, bo zabawa nadal trwa.
Teraz w lewo jeden krok, przysiad i do góry skok.
Zrób do tyłu kroki trzy, by koledze otrzeć łzy
klaśnij w ręce razy pięć, na klaskanie też masz chęć.
Wkoło obróć się raz-dwa, skacz jak piłka: hop-sa-sa.
Ręce w górę i na boki, zrób zajęcze cztery skoki.
Gdy się zmęczysz, poleż sobie, w przód wyciągnij nogi obie.
2. Karta pracy. Załącznik 1
*.Pokoloruj obrazek według instrukcji.
* znajdź różnice w obrazkach „Dzieci na placu zabaw”
3. Zabawa Rowery.
Dzieci, w leżeniu tyłem, pedałują w powietrzu nogami, wypowiadając tekst:
Jedzie rowerek na spacerek,
na rowerku pan Pawełek.
Raz, dwa, trzy!
Jedź i ty!
Od słów: Raz, dwa... dzieci rytmicznie klaszczą.
4. Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego „Zabawy na podwórku”.
Był sobie ogród, o który nikt nigdy nie dbał. Zapuszczony, dziki ogród pełen niebezpiecznych
zasadzek, a w nim górki, dołki, wysypiska gruzu, kamieni i śmieci.
Tu i ówdzie rosły drzewa, które aż prosiły się o dobrego ogrodnika. Gałęzie uschnięte,
połamane, sterczały niebezpiecznie na wszystkie strony i zaczepiały przechodniów, strasząc
podrapaniem. Wszędzie bujnie rozpleniły się różne krzaki, a najgęściej – te kolczaste. Dzikie
jeżyny, dzika róża, akacje, tarnina. Był to pełen chrustu raj dla drapichrustów! Aż pewnego
dnia pojawił się wysoki płot, który szczelnie ogrodził dziki ogród. Zza płotu dochodziły

odgłosy pracy potężnych maszyn budowlanych. Trwało to aż do maja, gdy wysoki płot
rozebrano, zastępując go niskim, kolorowym płotkiem ogrodowym. Na słupie przy furtce
zamykanej na skobelek wisiała tabliczka z napisem: UWA-GA! PRACE BUDOWLANE.
WSTĘP WZBRONIONY! A nad furtką napis: PLAC ZABAW z dopiskiem: ZAPRASZAMY OD
1 CZERWCA.
Przez te kilka miesięcy plac zmienił się nie do poznania. Wyparowały sterty gruzu, kamieni i
wysypiska śmieci. Zniknęły górki i dołki, przystrzyżono kolczaste krzaki. Drzewa, starannie
okrzesane, nie straszyły już połamanymi gałęziami i suchymi konarami. Korony drzew, do
niedawna rozczochrane i postrzępione, otrzymały nową fryzurę. Jakby wyszły prosto z salonu
fryzjerskiego. Z wdzięczności za zainteresowanie i opiekę, drzewa okryły się zielonymi liśćmi i
pachnącymi kwiatami. Bujnie rozkwitły białe i liliowe bzy. Wokół kolczastych akacji roiło się
od pszczół. Zbierały aromatyczny nektar na miód akacjowy. W ostatnich dniach maja trwały
prace porządkowe. Spychacz równał teren. Koparka wielką łyżką drążyła dół na piaskownicę.
Jedna wywrotka przywiozła i wysypała piasek do piaskownicy. Inna rozsypywała żwir na
alejkach, po których jeździł walec. Gdy plac był już wyrównany, piaskownica napełniona
piaskiem, a żwir na alejkach ubity, przyjechały ciężarówki z zabawkami ogrodowymi.
Panowie w kombinezonach wyładowali z ciężarówek mnóstwo kolorowych części. Postawili
części na placu, wzięli w ręce duże klucze i wielkimi śrubami poskręcali części w całość. Na
oczach dzieci stawały na placu drabinki, domki ogrodowe, zjeżdżalnie, huśtaw-ki, karuzele i
ławeczki. Gdy panowie skończyli montaż zabawek, osadzili je głęboko w ziemi, żeby się nie
poprzewracały. A potem ze słupa przy furtce zdjęli napis: PRACE BUDOWLANE i przykręcili
tablicę z napisem: REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW. Pierwszego czerwca
była piękna, słoneczna pogoda. Prawie jak w lecie. Powietrze przesycał aromat kwiatów
akacji. A gdy kwitną akacje, niedługo wakacje! Z placyku zabaw zniknęły ma-szyny
budowlane i ciężarówki. Odjechali też panowie w kombinezonach. W słońcu błyszczały
nowiutkie zabawki ogrodowe. Zjeżdżalnie zachęcały do zjazdów. Drabinki kusiły do
wspinaczki. Huśtawki, czekając na dzieci, same lekko kołysały się na wietrze. Karuzele nie
mogły się doczekać, kiedy ktoś zacznie je obracać. Piaskownice zapraszały do budowy
zamków z piasku i stawiania babek. A dzieci stały onieśmielone przed furtką i podziwiały
wspaniały widok.
– Jak myślisz, można wejść? – zapytał Michał.
– Wszystko gotowe, to chyba można! – odpowiedział Rysiek.
Dzieci ostrożnie poruszyły furtką, odciągnęły skobelek – plac zabaw był otwarty! I zaczęła się
zabawa! W miarę jak słońce wędrowało w górę, przybywało dzieci. Ustawiały się kolejki do
zjeżdżalni, huśtawek i karuzeli. W piaskownicach zrobiło się tłoczno, na szczęście miejsca i
piasku starczyło dla wszystkich chętnych. Starsze dzieci pilnowały porządku. Jeden z
chłopców rozpędził się i chciał wjechać przez furtkę na rowerze.
– Ej, ty, zatrzymaj się! – zawołał Michał. – Na rowerach nie wolno!
– A kto mi zabroni? – opierał się chłopiec. – Ja, bo znam regulamin! Zobacz – na tablicy
obrazek – przekreślony rower! To znaczy, że na placu zabaw nie wolno jeździć na rowerze! A
dlaczego? Dlatego, bo nie wolno, bo łatwo kogoś potrącić!
– tłumaczył Michał. – Jeśli chcesz jeździć, to nie tutaj, a jeśli chcesz się bawić na placu, to
postaw rower przy ogrodzeniu. Dziewczynka prowadziła pieska na smyczy. Gdy otwierała
furtkę, Zosia zagrodziła jej drogę.
– Z pieskiem nie wejdziesz! – Ale on jest grzeczny! – upierała się dziewczynka. – Może i
grzeczny, ale są dzieci, które boją się psów. A poza tym – może nabrudzić. – No to
posprzątam! – Z pieskiem nie wolno, widzisz ten obrazek? Zosia pokazała rysunek
przekreślonego psa. – Piesek poczeka za furtką!
Dwaj chłopcy kopali piłkę. – Hola, hola! – zawołała Zosia. – Chcecie grać w takim tłumie?
Nie ma mowy! Grajcie tam, gdzie jest pusto, najlepiej na boisku! Na plac zabaw wjeżdżał

chłopiec na wózku inwalidzkim, z nogą w gipsie. – Uwaga, uwaga, bo jedzie łamaga! –
krzyknął jeden z piłkarzy, wspinając się na drzewo. – Słuchaj no – krzyknęła Zosia – uważaj,
co mówisz! Tak, tak, nie śmiej się, dziadku, z cudzego wypadku! Tobie też może się coś
przytrafić! W tym momencie gałąź drzewa złamała się i chłopiec spadł ziemię. – Au, boli! –
jęczał, rozcierając bolący pośladek. – Twoje szczęście, że nic sobie nie uszkodziłeś! Ale
złamałeś gałąź i złamałeś zakaz! Zosia pokazała rysunek na tablicy. – Nie wolno niszczyć
roślin! A teraz nie płacz, nic się nie stało! Lepiej pomóż osobie niepełnosprawnej, która nie
miała takiego szczęścia! Chłopiec dołączył do grupy dzieci pchającej wózek inwalidzki.
Razem podtoczyli wózek pod huśtawkę. – Inwalida huśta się bez kolejki! – zawołali. – Nie
jestem inwalidą. Za miesiąc zdejmą mi gips! – To za miesiąc nie będziesz inwalidą. Ale teraz
jesteś! Pomogli chłopcu z nogą w gipsie wsiąść na huśtawkę i huśtali go delikatnie, by
przypadkiem nie spadł i nie złamał sobie czegoś jeszcze. A potem posadzili go na karuzeli i
kręcili, ale nie za szybko, tak, by nie zakręciło mu się w głowie. Tymczasem na zjeżdżalni
zrobił się okropny bałagan. Dzieci nawzajem się popędzały, zjeżdżały jedno za drugim,
popychały się albo próbowały wchodzić pod górę tam, gdzie inne jechały w dół. – Tak nie
wolno! Wchodzi się po drabince, a zjeżdżalnią tylko się zjeżdża! – zawołał Adaś, gdy jedno z
dzieci uparło się wchodzić po pochylni. Razem z Zosią szybko zaprowadzili porządek na placu
zabaw. A w piaskownicy nikt się z nikim nie kłócił, nikt nikogo nie popychał. Cicho pracowały
małe koparki, wywrotki, ciężarówki, spychacze i walce. – Co robicie? – spytała Zosia. –
Budujemy nowy plac zabaw dla naszych zabawek! – odpowiedziały dzieci.
 Rozmowa na temat opowiadania.
−Co się stało z zaniedbanym ogrodem?
−Jak wyglądał plac po przeróbce?
−Czego nie wolno było na placu? Gdzie to było zapisane? W jaki sposób?
−Kto pilnował porządku?
5. Rozmowa na temat placu przedszkolnego.
−Co byłoby potrzebne na naszym placu przedszkolnym?
−Czy przydałby się regulamin?
6. Zabawa naśladowcza - Każdy robi to, co ja
Raz i dwa (2 razy klaszczemy),
Raz i dwa (2 razy uderzamy w kolana)
Każdy robi to co ja:
Palec na nos, palec na skos,
Palec na górze, palec na buzię!
7. Planowanie znaków dotyczących przestrzegania zasad na placu zabaw.
Dziecko planuje znaki mówiące o tym, co można robić, a czego nie można na placu zabaw.
Np.
przekreślony obrazek psa – nie wprowadzamy psów na plac przekreślona
złamana gałązka – nie niszczymy roślin
dwoje dzieci uśmiechniętych – młodsze i starsze – bawimy się wspólnie z młodszym

8. Rysowanie znaków.
Dzieci na kartce rysują koła – wycinają je i rysuje swoje wymyślone znaki dotyczące
bezpieczeństwa na placu zabaw.
9. Zabawa ruchowa rozwijająca umiejętność współdziałania w parach – Pomniki.
Dzieci stoją w parze (rodzic lub rodzeństwo). Jedna osoba jest projektantem, a druga –
materiałem, z którego ma powstać pomnik. Dzieci maszerują po pokoju przy dźwiękach
bębenka lub wyklaskiwanych. Podczas przerwy w grze projektant tworzy wymyślony przez
siebie pomnik, ustawiając partnera w dowolnej pozycji.

Opracowanie: Bożena Janicka
Jagoda Błaszczak
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Temat dnia: Wymarzony plac zabaw. 12.06.2020r (piątek)
Drodzy rodzice dzisiejszy temat „Wymarzony plac zabaw”. Proponujemy zabawę klockami w
celu utrwalenia pojęć więcej, mniej, tyle samo oraz przeliczaniu. Prosimy o udostępnienie
dzieciom piosenki „Plac zabaw” i rozmowę z dzieckiem na temat treści piosenki. W celu
wykonania pracy plastycznej pt. „Mój wymarzony plac zabaw”, techniką malarska, prosimy
o przygotowanie dzieciom farb, kartonu, pędzla i kubeczka. Poproście dzieci by posprzątały
swoje stanowisko po skończonej pracy. Pobawcie się z dzieckiem w zagadki słowne „Co
znajduje się na placu zabaw?”. Przeczytajcie dziecku wiersz K. Datkun-Czerniak „Wszystkie
dzieci”, by mogło je powtórzyć i się go nauczyć. Porozmawiajcie z dzieckiem co oznacza czuć
się bezpiecznym oraz: mieć prawo do miłości. Zachęćcie dzieci do proponowanych zabaw
ruchowych i wykonania karty pracy. Dziękujemy i miłej zabawy.
1.Karta pracy. Załącznik 1.
Dziecko rysuje po śladach rysunków. Mówi co słyszy na początku ich nazwy? Koloruje
wybrany rysunek.
2. Zabawy klockami.
* Rodzic ustawia dziewięć klocków w szeregu, dzieci je przeliczają. Potem pod nimi ustawia
też dziewięć klocków, tej samej wielkości i tego samego kształtu, ale w innym kolorze. Dzieci
też je liczą.
−Których klocków jest więcej?
Dzieci na pewno odpowiedzą, że jest ich tyle samo. Wówczas rodzic rozsuwa klocki w
drugim szeregu i pyta:
−A teraz gdzie jest więcej klocków?
Dzieci, które nie rozumieją tego pojęcia, odpowiedzą, że więcej klocków jest w drugim
szeregu.
* Rodzic układa w szeregu dziewięć klocków, a pod nimi układa też dziewięć klocków, ale
większych. Dzieci liczą klocki.
−Których klocków jest więcej?
* Rodzic układa w luźnym szeregu dziewięć klocków (odstępy między nimi wynoszą około 5
cm). Dzieci je przeliczają. Pod nimi układa dziewięć klocków tego samego kształtu i tej samej
wielkości, ale w innym kolorze (też są tak rozsunięte). Dzieci je przeliczają.
−Których klocków jest więcej?
Potem rodzic zbliża do siebie klocki z drugiego szeregu.
−A teraz gdzie jest więcej klocków
3. Piosenki „Plac zabaw”
https://www.youtube.com/watch?v=_fgm-kI1RNY
 Słuchanie piosenki
 Rozmowa na temat treści piosenki np.: kto idzie na plac zabaw?, o jakiej porze dnia
idą dzieci na plac zabaw? czym dzieci bawią się na placu zabaw?
 swobodna improwizacja ruchowa.

4. Zabawa Czym się różni? W czym jest podobne?
Rodzic demonstruje dzieciom dwa przedmioty, posiadające wspólne cechy i różniące je.
Dzieci najpierw wnikliwie obserwują podany do porównania materiał, a następnie udzielają
odpowiedzi, wskazując różnice i podobieństwa.
Przykłady materiału: kredka i patyczek, pomidor i piłka
5. 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)
6.Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał – Coraz szybciej, coraz
wolniej.
https://www.youtube.com/watch?v=afceLnZTLP4
7. Wykonanie pracy – malowanie farbami swojego wymarzonego placu zabaw.
Potrzebne materiały: karton, farby, pędzel i kubeczek z wodą.
Dzieci malują rysunek przedstawiający wymarzony plac zabawa. Po skończonej pracy
dziecko sprząta swoje miejsce pracy.
8. Nauka wiersza K. Datkun-Czerniak „Wszystkie dzieci”.
Rodzic czyta wiersz, a dziecko powtarza tekst.
W sercach dzieci
radość gości
! – gdy bezpieczne są
Mają prawo do miłości
– przecież po to są.
• Wypowiedzi dzieci o tym, co to znaczy: czuć się bezpiecznym oraz: mieć prawo do miłości

Opracowanie: Bożena Janicka
Jagoda Błaszczak
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ZAJĘCIA DODATKOWE DLA CHĘTNYCH DZIECI

Zajęcia muzyczno-taneczne:
Witamy wszystkie dzieci i zapraszamy na zajęcia muzyczno-taneczne. Proponujemy Wam
zabawy taneczne przy dziecięcych utworach muzycznych:
- Blu tańczy Baby Smark
https://www.youtube.com/watch?v=3MiyEskvmm8
- „Muffin Man” - piosenka dla dzieci
https://www.youtube.com/watch?v=VS2SIrEBYLA
- „Tiki Tiki Room”
https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo

Zajęcia plastyczne:
W tym tygodniu proponujemy wykonanie kubeczka techniką orgiami. Przygotowałyśmy dwie
propozycje film lub instrukcję.
https://www.youtube.com/watch?v=cOvKpxg3fVI
Instrukcja wykonania kubeczka:.
 Wycinanie z kartki figury (kwadratu) o boku 18 cm. Składanie jej na pół, łącząc dwa
przeciw-ległe wierzchołki.
 Składanie na prawo jednego wierzchołka otrzymanej figury (trójkąta). Potem
odwracanie całości.
 Składanie na prawo także drugiego wierzchołka. Kubek jest już prawie gotowy
 Składanie pozostałych wierzchołków, wystających z przedniego i tylnego grzbietu, do
przodu i do tyłu tak daleko, jak tylko jest to możliwe. Kubek jest gotowy. Aby złożone
ostatnio wierzchołki nie odginały się, można je przykleić.
 Ozdabianie kubka według własnego pomysłu.

Drodzy Rodzice
pamiętajcie o czynnościach samoobsługowych swoich pociech –
poćwiczcie ubieranie, rozbieranie, wkładanie obuwia, mycie rąk.

