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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 27.05.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Rzeszutek 

 

Temat: Dziwni goście. 

Cele główne: 

 rozwijanie sprawności manualnej, 

 wykorzystanie w pracy surowców wtórnych. 

 

1. Proszę rodziców o pomoc dziecku w uzupełnieniu Karty pracy, cz. 4,  

s. 56, 57, 58. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=58 

 

2. Zabawa Wyżej – więcej – dalej. Do zabawy zostają zaproszeni wszyscy 

domownicy. 

Uczestnicy zabawy oklaskują najlepszych lub wyjątkowych uczestników zabawy, 

charakteryzujących się wymienionymi cechami, umiejętnościami. Np.: 

 Kto jest najwyższy? 

 Kto jest najniższy? 

 Kto podskoczy najwyżej (dosięgnie powieszonego dość wysoko przedmiotu)? 

 Kto przeczyta podane wyrazy?  

Zabawę można przeprowadzić kilkakrotnie, dobierając ćwiczenia tak, aby każdy 

uczestnik zabawy mógł się wyróżnić. 

3. Ćwiczenie oddechowe. 

Dziecko maszeruje w rytmie dowolnego instrumentu muzycznego , w określonym 

kierunku. Kiedy usłyszy głośny dźwięk instrumentu, odwraca się przodem do 

rodzica. Nabiera powietrze nosem. Wypuszczają je, wypowiadając proponowaną 

przez rodzica głoskę lub sylabę: o, a, u, hi, au. 

4. Dziecko powtarza zaprezentowane przez rodzica zdanie, grając 

rytmicznie na dowolnym instrumencie. 

Rodzic recytuje zdanie Bożeny Formy w odpowiednim rytmie. 

Złość, złość, złość 

– my jej mamy dość. 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=58
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     Złość, złość, złość, my jej     ma-my    dość. 

 

Każdy ci to powie  

– śmiech to samo zdrowie. 

 

 
 Każ-dy      ci   to           po  -  wie – śmiech to   sa - mo      zdro  - wie. 

 

Smutki, smuteczki odpędzamy, 

dobre humory od razu mamy. 

 
   Smu - tki,       smu - tecz - ki      od  -  pę  - dza  -  my,   do  -  bre    hu  -  mo - ry       od   ra - zu    ma -  my. 

 

Kiedy nas ogarnia strach, 

to krzyczymy: ach, ach, ach! 

 
  Kie-dy    nas  o   -  gar-nia  strach,       to krzy - czy-my:     ach, ach, ach! 

 

5. Zabawa w pokazywanie.  

         Dziecko: 

Przyszła do mnie dziś pani Złość.  Wyciąga  naprzemiennie zaciśnięte pieści,  

Krzyczy, że całego świata ma już dość! wykonuje obrót wokół siebie, unosząc ręce 

       w górę, w dalszym ciągu zaciskając pięści, 

Nogą głośno tupie i pięści pokazuje,  wykonuje cztery tupnięcia, cztery ruchy 

       naśladujące boksowanie, 

brzydkie miny stroi. O! O! O!   dziecko robi dziwne miny,  

A za chwilę wszedł wielki Śmiech  woła: ha, ha,  

i za brzuch się gruby trzyma,   przenosi ciężar z nogi lewej na prawą, 

ech, ech, ech!     jednocześnie wykonując obrót, 

Tak się głośno śmieje,    Grozi  palcem, porusza głową twierdząco,  

że łzy ze śmiechu leje,    Przeciera oczy, 

i żartuje sobie: he, he, he! 

 

6. Wykonanie pracy Pożegnalny obrazek dla przyjaciela.  

 Wypowiedzi dziecka na temat: Kogo nazywamy przyjacielem?  

Dziecko podaje cechy przyjaciela, które rodzic zapisuje na kartonowym sercu.  
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Np.: dba o nas, jest pomocny, opiekuńczy, rozbawia nas, czujemy się przy nim 

bezpiecznie… 

 Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy (według Igora Buszkowskiego).  

Rodzic dla dziecka przygotowuje: podstawę pudełka po czekoladkach, brystol, 

szary papier, kolorowy papier, nożyczki, klej. 

Ramą obrazka jest podstawa pudełka po czekoladkach. W jej wnętrzu dziecko 

tworzy dowolną kompozycję, np. góry, jezioro, las, łąkę, miasto… Aby 

kompozycja była wypukła, część papierów potrzebnych do wykonania pracy 

dziecko może pognieść.  

 Wręczenie pracy swojemu przyjacielowi.  

 

 

Kreatywnych, ciekawych pomysłów na zabawę oraz naukę. 

Dużo zdrówka i uśmiechu 


