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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „ŻABEK” I „PSZCZÓŁEK" 

DATA: 25.03.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, Marta 

Gołojuch 

 

Temat: Kolorowe parasole 

 

Cele główne: 

• rozwijanie kompetencji matematycznych, 

• rozwijanie sprawności fizycznych, 

 

I CZĘŚĆ DNIA 

 

 Wprowadzenie do tematu dnia zabawą ruchową: „Nasz parasol kolorowy”. 

Nasz parasol kolorowy  

do zabawy jest gotowy, 

już otworzył się jak kwiat, 

wtem przyleciał silny wiatr  

i parasol porwał w chmury, 

więc i my lećmy do góry, hop”. 

Dzieci razem z rodzicami stoją obok siebie. Mówią słowa rymowanki chodząc 
po pokoju w różnych kierunkach – otwierają parasol. Na słowo hop, podskakują 
wysoko do góry. 

 Zabawa – „Deszcz”. 
Będzie nam potrzebna gazeta. 

Rodzic i dziecko trzymają kartkę gazety w jednej ręce, a palcem drugiej stukają, 
naśladując padający deszcz. 

 Nauka słów piosenki pt. „Hej pada, pada deszczyk”, sł. Monika Kluza. 

Rodzic recytuje słowa piosenki, następnie dziecko dopowiada ostatnie słowa do 
każdego wersu. Następnie dziecko głośno powtarza słowa razem z Rodzicem, 
wystukując rytmicznie palcem wskazującym o blat stolika/podłogi. 
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„Hej pada, pada deszczyk” sł. Monika Kluza. 

 

Hej pada, pada deszczyk,  

Pada dziś od rana. 

Zmoczył domy, płoty, drzewa,  

Teraz z nami śpiewa.  

 

Kap, kap, kap, 

Krople deszczu złap 

Kap, kap, kap,  

Po kałużach skacz 

 
 Zabawa taneczna przy piosence: „Hej pada, pada deszczyk”, sł. Monika 

Kluza. (link do piosenki: https://youtu.be/c7cBQKGDFXw ) 

Będzie nam potrzebny: kolorowy parasol, pałeczki perkusyjne (jeśli nie mamy 

pałeczek możemy użyć własnych palców). 

 

Hej pada, pada deszczyk,  

Pada dziś od rana. 

Zmoczył domy, płoty, drzewa,  

Teraz z nami śpiewa.  

 

Kap, kap, kap, 

Krople deszczu złap 

Kap, kap, kap,  

Po kałużach skacz 

 

II CZĘŚĆ DNIA 

 

Zajęcia 1.  
 Zabawa muzyczno-ruchowa – „Taniec z parasolem”. 

Nagranie spokojnej muzyki, odtwarzacz CD, parasol. 

Rodzic zamienia dziecko w parasol. Przy muzyce i z wykorzystaniem parasola 
pokazuje ruchy, jakie ma wykonywać dziecko:  

• kołysze zamkniętym parasolem na boki – dziecko, z rękami splecionymi  
w górze, kołyszą się na boki, 

• obraca złożonym parasolem dookoła – dziecko obraca się wokół własnej osi, 

• podrzuca parasol rytmicznie w górę – dziecko podskakują,  
• otwiera parasol – dziecko rozkładają ręce na boki,  
• obraca rozłożony parasol – dziecko obraca się itd. 

zamyka parasol i stawia na podłodze – dziecko opuszcza ręce wzdłuż ciała. 

Stojąc przed rozłożonym parasolem wykonujemy 

młynek pałeczkami lub samymi rękami 

Ręce ugięte w łokciach, machami w prawo i w lewo imitując 

ruch wycieraczek samochodowych, równocześnie obiegamy 

parasol dookoła. 

Zatrzymujemy się przed parasolem, uderzamy rytmicznie 

pałeczkami lub paluszkami w parasol. 

2X 

2X 

https://youtu.be/c7cBQKGDFXw
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 Zabawa dydaktyczna Kolorowe parasole. 

Pięć kolorowych parasoli(mogą być wycięte z kolorowego papieru) 

 

Rodzic kładzie pięć parasoli w różnych kolorach. Dziecko liczy głośno, ile jest 
parasoli, stosując liczebniki główne. Rodzic wskazuje kolejne parasole i je liczy, 
stosując liczebniki porządkowe. Rodzic pyta dziecko, w jakim kolorze jest 
pierwszy parasol, w jakim drugi itd. (trzylatki liczą do czterech, czterolatki – do 
pięciu). 

Rodzic pyta dziecko, w jakim kolorze jest, np. drugi, trzeci, czwarty, pierwszy, 

piąty parasol. 

 Karta pracy cz.2, str. 7 dla dzieci z grupy „Żabek” (link do karty 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-kp-cz2.pdf 
Dzieci: 

− szukają czterech różnic między obrazkami, 

− liczą rysunki parasolek, pokazują ich liczbę na palcach, 

− kolorują rysunki parasolek. 

 Karta pracy cz.2, str. 21 dla dzieci z grupy „Pszczółek” (link do karty 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf) 
 

Dzieci: 

− szukają pięciu różnic między obrazkami, 

− liczą parasole, 

− kolorują rysunki parasoli: pierwszy – na brązowo, drugi – na fioletowo, 

trzeci – na pomarańczowo, czwarty – na zielono, piąty – na różowo. 

 Zabawy swobodne 

 

 Zabawy na świeżym powietrzu 
 

III CZĘŚĆ DNIA 

 
 Zabawa dydaktyczna – „Porządki w szafie”. 

Dziecko wraz z rodzicem porządkuje ubrania w swojej szafce. Z pomocą rodzica 
dopasowuje ubrania do odpowiedniej na dana chwilę pory roku Rodzic prosi by 
dziecko wybrało części garderoby, które nosimy zimą , a które nosimy wiosną. 
Dziecko wskazuje ubrania i uzasadnia, do której pory roku pasują (Zima, 
Wiosna). Z pomocą rodzica składa ubrania. 

 Eksperymenty plastyczne – „Mokre na mokrym”. 
Będą nam potrzebne: Kartki, gąbka, miska z wodą, farby wodne (mogą być 
farby plakatowe), pipety, nożyczki, folia do zabezpieczenia stolika.  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-kp-cz2.pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf
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Dziecko moczy gąbką kartkę, nabiera farbę wodną za pomocą pipety i kapie 
na pracę. Dziecko obserwuje łączenie kolorów i efekt barwny powstałych 
plam. Po wyschnięciu wycina kształt parasola z pomocą rodzica. 

 

 

Zachęcamy do skorzystania z ćwiczeń logopedycznych zamieszczonych na stronie 
internetowej naszej szkoły przez szkolnego logopedę panią mgr Jolantę Szmagałę 
w zakładce logopeda. Poniżej znajdują się bezpośrednie linki do ćwiczeń: 

 

1) https://zsmedgl.pl/wp-content/uploads/2019/11/gimnastyka.pdf 
 

2) https://zsmedgl.pl/wp-content/uploads/2020/03/Drodzy-Rodzice-i-
Drogie-Dzieci-Medynia-G%C5%82ogowska.pdf 

https://zsmedgl.pl/wp-content/uploads/2019/11/gimnastyka.pdf

