
MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 29.04.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Rzeszutek 

 

Temat: Najpiękniejsze miejsca świata. 

 

Cele główne: 
 rozwijanie sprawności manualnej, 

 zapoznanie z herbem swojej miejscowości. 

 

1. Proszę rodziców o pomoc dziecku w uzupełnieniu Karta pracy, cz. 4, s. 23. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=24 

 

2. Zabawa Domino ruchowe. Do zabawy zostaje zaproszona cała rodzina. 

Jedna osoba siedząca w kole pokazuje dowolny ruch, np. klaśnięcie w dłonie. 

Druga osoba siedząca obok, powtarza ruch i dodaje własny. W ten sposób każdy 

powtarza gesty, ruchy swojego poprzednika i uzupełnia je własnym. 

3. Ćwiczenie intonacji wypowiedzi – powtarzanie za rodzicem zdania „Moja 

miejscowość” w formie oznajmującej, a potem pytającej. 

 

4. Zabawa Jestem Polakiem – rozwijająca zdolność improwizacji 

muzycznych. 

Dziecko swobodnie biega po pokoju na uderzenie przez rodzica w dowolny 

instrument muzyczny zatrzymuje się. Rodzic zwraca się do dziecka śpiewając: 

Jestem Polakiem, ponieważ…. Dziecko kończy zdanie śpiewając.  

Inna wersja zabawy: 

Zdanie: Jestem Polakiem ponieważ…, można zastąpić innym zdaniem, np.: 

Mieszkam w…, Bardzo lubię swoją wioskę, ponieważ… 

 

5. Herb naszej miejscowości. 

Rodzic przygotowuje obrazek herb miejscowości.  

 Wyjaśnianie znaczenia herbu. Zwraca uwagę dziecku, z jakich elementów 

składa się herb, wyjaśnia, co one oznaczają.  

Dzieci wodzą palcem po rysunku herbu w prawą i w lewą stronę. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=24


6. Zabawa Który z kolei? 

Rodzic przygotowuje herby różnych miast, w tym herb miejscowości, w której 

mieszka dziecko. 

Rodzic układa w szeregu herby różnych miast, pośród nich jest herb 

miejscowości, w  której mieszka dziecko. Zadaniem dziecka jest udzielenie 

odpowiedzi na pytanie: Który z kolei jest herb naszej miejscowości? Za każdym 

razem rodzic układa w inny sposób szereg z herbów. 

7. Wykonanie pracy plastycznej – karta pracy, cz. 4, s. 24. 

Dla dziecka: papier kolorowy, klej, kredki.  

Rysowanie wnętrza herbu, wydzieranie z papieru w odpowiednich kolorach 

małych kawałeczków, naklejanie ich na konturach herbu. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=26 

 

8. Propozycja zabaw na świeżym powietrzu 

 

 Zabawa bieżna Doręczamy listy.  

Do zabawy zostają zaproszeni wszyscy członkowie rodziny. 

Uczestnicy zabawy stoją w dwóch rzędach w pewnej odległości, naprzeciwko 

siebie. Uczestnik stojący na początku pierwszego rzędu trzyma w ręce kopertę  

z listem, który musi jak najszybciej doręczyć osobie  stojącej na początku 

drugiego rzędu. Po doręczeniu listu idzie na koniec rzędu, a zadanie wykonuje 

kolejna osoba. Zabawa trwa do momentu, aż wszyscy uczestnicy wykonają 

zadanie. 

 Zabawa ruchowa z elementem równowagi Góra – dół. 

Rodzic przygotowuje rulon z gazety dla dziecka. 

Dziecko przed siebie wyciąga ręce trzymając za końce rulon z gazety. Na hasło: 

Dół – dziecko wykonuje przysiad i wytrzymuje tak, aż do hasła: Góra, kiedy 

wracaja do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie należy powtórzyć kilka razy. 

 Zabawy swobodne w ogrodzie. Dziecko obserwuje drzewa, krzewy, nieliczne 

ptaki, owady.  

 

9. Zabawa rozwijająca świadomość własnego ciała oraz przekładanie 

wrażeń dotykowych na ruch i grę instrumentów – Zabawy z plecami. 

 

 Powitanie – dziecko siedzi z zamkniętymi oczami, pochylone do przodu, 

rodzic głaszcze dziecko po plecach i budzi. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=26


 Budzimy nasze ciało – dziecko opukuje, masuje części ciała pokazywane 

przez rodzica głośno je nazywa. 

 Polecenia – dziecko porusza się swobodnie po pokoju. Na komendę rodzica 

kładzie się: na plecach, na brzuchu, na boku; opiera na łokciach. 

 Zabawy w parach –dziecko wybiera sobie członka rodziny i siada z nim na 

podłodze. W rytm wolnej muzyki głaszcze, opukuje, masuje plecy. Po kilku 

chwilach następuje zmiana. 

 Zwierzęta wędrują po plecach –dziecko, za pomocą dłoni, pokazuje na 

plecach wybranej osoby typowe ruchy różnych zwierząt; osoba ta musi 

zgadnąć, jakie zwierzę spaceruje po jej plecach. Po kilku chwilach następuje 

zmiana. 

 Odtwarzajmy rysunki –dziecko rysuje na plecach wybranej osoby różne, 

proste formy, np.: linię prostą, koło, jakiś zygzak, trójkąt, spiralę, a partner 

próbuje odtworzyć te rysunki krokami na podłodze. Potem następuje zamiana 

ról. 

 Przenosimy dotyk na papier – jedna osoba z pary ilustruje obiema rękami na 

plecach partnera melodię przez: poklepywanie, pocieranie, opukiwanie  

w różnych kierunkach. Siedząca z przodu osoba przenosi te rytmiczne znaki 

jako swoje odczucie, rysując kredką na papierze. Po chwili następuje zmiana 

ról. 

 

Spokojnego, zdrowego leniuchowania 

 

 

 

 


