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

DATA: 07.05.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, 

Marta Gołojuch 

 

Temat: Świeże powietrze / Przybliżenie pracy Garncarza. 
 

Cele ogólne: 

• rozwijanie zmysłu węchu, 

• rozwijanie sprawności manualnej, 

• poznawanie prawidłowej artykulacji głoski ś, 

• przybliżenie pracy garncarza. 

 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

• poznaje otoczenie za pomocą zmysłu węchu, 

• wykonuje pracę plastyczną, 

• prawidłowo układa artykulatory przy głosce ś, 

• wie kto to jest garncarz, 

• wie na czym polega praca garncarza. 

 

  Zabawa połączona z eksperymentem plastycznym – Szare na szarym. 

Arkusz kartonu, świeca lub tłuste pastele, szara farba, pędzel lub gąbka. 

Dziecko wykonuje rysunek świecą: fale lub spirale i koła dymu z kominów. 

Następnie zamalowuje go szarą farbą po całej powierzchni, tak jakby cały świat 

był szary, zasnuty dymem i spalinami. 

 

  Zabawa dydaktyczna Wiosenny deszcz geometryczny. 

Małe figury geometryczne wycięte z kolorowego papieru, po jednej dużej figurze 

geometrycznej: koło, trójkąt, kwadrat, pojemnik. 

Zabawa z Rodzicami, Rodzic rozrzuca nad głową figury geometryczne wycięte  

z kolorowego papieru. Potem unosi nad głowę wybraną figurę jak parasol. 

Dziecko ma za zadanie poszukać takiej figury i unieść ją w górę. Rodzic 

sprawdza, czy dziecko wybrało właściwą figurę. Powtarzamy zabawę z inną 

figurą geometryczną. Na koniec dziecko zbiera geometryczne krople do 

pojemnika (jednej kałuży). 
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 Opowieść ruchowa Wiosenna pobudka. 

Zabawę może wykonać samo dziecko, z rodzeństwem lub z Rodzicem, a drugi 

Rodzic czyta opowieść, chwytają się za ręce i kucają w małym kole, lekko 

pochylają głowy i zamykają oczy. 

Rodzic rozpoczyna opowiadanie: 

Jesteście pączkami wiosennych kwiatków, które są uśpione porannym chłodem. 

Ale gdy poranne słońce dotyka swoimi promykami każdego kwiatu, wtedy budzą 

się, prostują i rosną – dziecko wstaje, ręce ma opuszczone. 

Promienie słońca są coraz cieplejsze i weselsze, zapraszają kwiaty do zabawy – 

dziecko unosi powoli ręce w górę i odchyla je lekko do tyłu – rozchylają płatki 

do słońca, powoli obracają się w kole. 

Zmęczone zabawą, z nadejściem nocy, zamykają płatki i idą spać – dziecko 

opuszcza ręce, kuca i zamyka oczy. 

 

 Rozmowa o zanieczyszczaniu powietrza przez ludzi – Chcemy mieć czyste 

powietrze. 

Obrazki z dymiącymi kominami. 

Rodzic rozmawia z dzieckiem o tym, jak ludzie zanieczyszczają powietrze (na 

podstawie obrazków). Dziecko ocenia, czy powietrze w ich okolicy jest czyste  

i czy dobrze się nim oddycha. 
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 Zabawa z wykorzystaniem zmysłu węchu – Co to za zapachy? 

Słoiczki zapachowe. 

Do kilku małych słoiczków dodać różne rzeczy np. do jednego dać czosnek, 

następnie kawę, skórkę z cytrusów, kapustę kiszoną, utarty chrzan, płyn do 

płukania itp. Należy te rzeczy umieścić w słoiczku z nakrętką. Następnie Rodzic 

zawiązuje dziecku oczy i odkręca słoik, a dziecko wącha zapach wydzielony 

przez daną substancję i odgaduje co to za zapach. 

 
 Praca plastyczna – Ptak cudak z recyklingu. (Żabki) 

Wyprawka plastyczna, karta nr 10, naklejki(obrazki oczu i piór), klej, papierowy 

talerzyk. 

Link:https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-

wyp.pdf?fbclid=IwAR0zVajbxWJzAOvfmCjxE8JawaohZrKOxYPqnSIRXNopOSr

0XJjjWdd_GXU 

Dziecko: 

 - wypycha z karty nacięte elementy ptaka cudaka, 

 - przykleją dziób na papierowy talerzyku, nakleja oczy i pióra na talerzyk. 
 

 Praca plastyczna – Ptak cudak z recyklingu. (Pszczółki) 

Wyprawka plastyczna, karta nr 10, naklejki,  klej, plastikowa butelka  

o pojemności 0.33l, kolorowa bibuła, piórka. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-wyp.pdf?fbclid=IwAR0zVajbxWJzAOvfmCjxE8JawaohZrKOxYPqnSIRXNopOSr0XJjjWdd_GXU
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-wyp.pdf?fbclid=IwAR0zVajbxWJzAOvfmCjxE8JawaohZrKOxYPqnSIRXNopOSr0XJjjWdd_GXU
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-wyp.pdf?fbclid=IwAR0zVajbxWJzAOvfmCjxE8JawaohZrKOxYPqnSIRXNopOSr0XJjjWdd_GXU
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Link:https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-
wyp.pdf?fbclid=IwAR3DTI7BFjtgp9Y9zVDmKP4pVh4TQlWb3XU9v9NHv8T-
7FLWNPwdc4gKBss 

Dziecko: 

 odkręca korek butelki, 

 wypełnia butelkę skrawkami kolorowej bibuły,   

 wypycha z karty nacięte elementy obrazka ptaka cudaka i przykleja  
w miejscach wskazanych w instrukcji, 

 nakleja obrazki oczu i piór w wybranych przez siebie miejscach. 
 
 Prezentowanie prawidłowej artykulacji głoski ś. (Pszczółki) 

Lusterko dla dziecka. 

Rodzic objaśnia i pokazuje prawidłową artykulację głoski ś. Dziecko powtarza 
za rodzicem głoskę ś, kontrolując w lusterku pracę języka. 

Głoska ś jest głoską środkowojęzykową, powstaje przez uniesienie środkowej 
części języka ku górze. Przy wymawianiu głoski ś zęby są zbliżone do siebie,  
a wargi lekko zaokrąglone. 
 

 Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej Dbamy  

o przyrodę. (Pszczółki) 

Rodzic prezentuje wiersz i pyta dziecko: W jaki sposób możemy dbać  
o przyrodę? 
Powtarza wiersz, a dziecko za nim fragment tekstu: Sia, sio, siu, sia, sio, si – 
jakie śliczne mamy dni! 
 

W parku kwitną na rabatkach 
kwiatki kolorowe. 
Pod drzewami, wzdłuż alejek, 
stoją kosze nowe. 
Sia, sio, siu, sia, sio, si – 
jakie śliczne mamy dni! 
 
Dzięcioł puka w stare drzewo, 
obserwując dzieci, 
jak do kosza wyrzucają 
po pikniku śmieci. 
Sia, sio, siu, sia, sio, si – 
jakie śliczne mamy dni! 
 
Jeżyk z liści się wygrzebał, 
pyszczek swój zadziera. 
Teraz patrzy, jak rodzina 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-wyp.pdf?fbclid=IwAR3DTI7BFjtgp9Y9zVDmKP4pVh4TQlWb3XU9v9NHv8T-7FLWNPwdc4gKBss
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-wyp.pdf?fbclid=IwAR3DTI7BFjtgp9Y9zVDmKP4pVh4TQlWb3XU9v9NHv8T-7FLWNPwdc4gKBss
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-wyp.pdf?fbclid=IwAR3DTI7BFjtgp9Y9zVDmKP4pVh4TQlWb3XU9v9NHv8T-7FLWNPwdc4gKBss
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jedzie na rowerach. 
Sia, sio, siu, sia, sio, si – 
jakie śliczne mamy dni! 
 
A w ogrodzie, obok parku, 
słowik cudnie śpiewa. 
To z radości – wzdłuż alei 
ktoś posadził drzewa. 
Sia, sio, siu, sia, sio, si – 
jakie śliczne mamy dni! 
 
Nawet słonko, choć wysoko, 
jakoś mocniej świeci. 
Lubi patrzeć się, jak dbają 
o przyrodę dzieci! 
Sia, sio, siu, sia, sio, si – 
jakie śliczne mamy dni! 

 
 Ćwiczenia oddechowe Kolorowe kwiatki. (Pszczółki) 

Kwiaty (żywe lub wycięte z papieru). 

Rodzic daje dziecku kwiaty (żywe lub wycięte z papieru). Jego zadanie polega 

na sprawdzeniu, czy kwiat pachnie czy nie. Dziecko wciągają powietrze nosem  

i wypuszcza ustami, powtarza to zadanie kilka razy. 

 

  Zabawa ruchowo-naśladowcza Drzewa owocowe. 

Dziecko naśladuje ruchem kolejne etapy sadzenia i wzrostu drzewa owocowego 

(omawiane przez rodzica). 

Najpierw naśladuje kopanie dołu łopatą, sadzenie sadzonki drzewa owocowego, 

podlewanie. 

Potem drzewo rośnie – powoli wstaje z przysiadu podpartego i wyciąga ręce  

w górę. 

Gdy na drzewie są już dojrzałe owoce, należy je zebrać do skrzynek – dziecko 

naśladuje wspinanie się na drzewo, zrywanie owoców i zbieranie ich do 

skrzynek. 

 

 Praca plastyczna Papierowe ślimaczki. 

Kolorowe gazety, nożyczki, klej, kredki, papier kolorowy.  

Dziecko tnie papier na paski (4-latki) lub wydziera paski (3-latki). Skleja je ze 

sobą i nawija na kredkę ołówkową, by nadać im okrągły kształt. Na końcu paska 

z jednej strony przykleja czułki z papieru i dorysowuje na nich oczy. 
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 Nauka II zwrotki piosenki Piosenka ekologiczna. 

Link do piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=klBjyH7hyIg&feature=youtu.be 

 

 4 Maja oprócz Międzynarodowego Dnia Strażaka i Kominiarza obchodzimy 

również Dzień Garncarza. 

Z racji obecnej sytuacji, nie będziemy mogli odwiedzić naszej Zagrody 

Garncarskiej i uczestniczyć w warsztach, dlatego zachęcamy do obejrzenia 

poniższego filmu. Podczas oglądania filmu dziecko obejrzy lekcję garncarską, 

galerię glinianych rzeźb i „mozaikowego” kościoła. 

 

Link do filmu: 

https://www.facebook.com/podkarpackie.travel/videos/2683921278522133/Uzpf

STEwMDAwMTQxNTgyNzMzMDozMDU4NTIyNzc3NTM4MjIw/ 

 

 

 

Gorąco pozdrawiamy wszystkie dzieci  

 

https://www.youtube.com/watch?v=klBjyH7hyIg&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/podkarpackie.travel/videos/2683921278522133/UzpfSTEwMDAwMTQxNTgyNzMzMDozMDU4NTIyNzc3NTM4MjIw/
https://www.facebook.com/podkarpackie.travel/videos/2683921278522133/UzpfSTEwMDAwMTQxNTgyNzMzMDozMDU4NTIyNzc3NTM4MjIw/

