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

DATA: 02.06.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, 

Marta Gołojuch 

 

Temat: Zabawy z piłką. 
 

Cele ogólne: 

 rozwijanie umiejętności wokalnych, 

 rozwijanie motoryki małej, 

 rozwijanie sprawności manualnej. 

 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

 śpiewa refren piosenki Piłka, 

 kreśli kształt koła i ozdabia je według własnego pomysłu, 

 rysuje obrazek na podstawie ilustracji. 

 

  Zabawa rozwijająca spostrzegawczość – Znajdź coś... 

Rodzic, siedząc z dzieckiem w pokoju, mówi: Znajdź coś... (niebieskiego, 

małego itp.), a zadaniem dziecka jest odnaleźć i pokazać rzecz spełniającą ten 

warunek. 

 

  Ćwiczenia graficzne Koła. 

Przedmioty, które mają kształt koła (np. dno doniczki), ołówki, kredki. 

Rodzic prosi, aby dziecko obrysowało na kartce ołówkiem koła, a następnie 

udekorowało je w wybrany przez siebie sposób. 

 Ćwiczenia słuchowo-matematyczne Piłka skacze. 

Piłka. 

Rodzic staje plecami do dziecka prosi, aby uważnie liczyło, ile razy piłka odbije 

się od podłogi i określiło liczbę. 

  Wprowadzenie – oglądanie piłek. 

Różne piłki (mogą być obrazki), np. piłeczka do golfa, piłka do tenisa, piłka 

nożna. 

Rodzic prezentuje dziecku poszczególne piłki. Prosi, aby powiedziało, jakie one 

są i czym się od siebie różnią. Wspólnie próbują odnaleźć cechę wspólną – 
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odpowiedzieć na pytanie: Do czego służą wszystkie te piłki? (Do zabawy/do 

gry) 

 Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki Piłka (sł. i muz. B. Forma). 

https://youtu.be/U-WUy1FCHHM 
 

Ref.: Kolorową piłkę mam, 
         małym dzieciom piłkę dam. 
         Skacze piłka tap, tap, tap. 
         Tu ją złap, tam ją złap. 
         Skacze piłka tap, tap, tap. 
         Tu ją złap, tam ją złap. 
 
Rzuca Piotruś do Jasia, 
a Małgosia do Stasia. 
Skacze piłka tap, tap, tap. 
Tu ją złap, tam ją złap. 
Skacze piłka tap, tap, tap. 
Tu ją złap, tam ją złap. 
 
Ref.: Kolorową piłkę mam, 
         małym dzieciom piłkę dam. 
         Skacze piłka tap, tap, tap. 
         Tu ją złap, tam ją złap. 
         Skacze piłka tap, tap, tap. 
         Tu ją złap, tam ją złap. 

  Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. 

 Jaka była piłka? 

 Co wy lubicie robić z piłką? 

 Jaka jest melodia tej piosenki – wesoła czy smutna? 

 Nauka refrenu piosenki Piłka fragmentami, metodą ze słuchu. 
Nagranie piosenki Piłka. 

Dziecko powtarza za rodzicem fragmenty tekstu. Potem nadal za rodzicem 
śpiewają te fragmenty. Jeśli chcą, mogą na koniec zaśpiewać refren 
samodzielnie. Rodzic może poprosić, aby dzieci śpiewały refren w małych 
grupach. 

  Zabawa rozwijająca motorykę małą – Piłeczki. 
Piłeczka pingpongowa. 

Rodzic daje dziecku piłeczkę. Prosi, aby kolejno przy nagraniu piosenki: – 
toczyło piłeczkę między dłońmi,– toczyło piłeczkę raz jedną, a raz drugą 
dłonią po podłodze, – delikatnie ścisnęło piłeczkę raz jedną, raz drugą dłonią. 

https://youtu.be/U-WUy1FCHHM
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 Zabawa dydaktyczna Takie same czy różne? 
Obrazki, np.: dwóch ras psów, bocianów czarnego i białego, róży ciętej  
i krzaku róży. 

Rodzic prezentuje obrazki. Dziecko nazywa je i określa różnice i podobieństwa 
w wyglądzie. 

 Praca plastyczna Tak samo... 
Obrazek dowolnej rośliny lub dowolnego zwierzęcia (łatwy do narysowania dla 
dziecka – np.: ośmiornicy, kota, stokrotki, tulipana). 

Rodzic daje dziecku kartkę. Prosi, aby uważnie spojrzało na obrazek, który 
będzie się starało narysować. Następnie zachęca do zwracania uwagi na 
szczegóły, które mogą pomóc w narysowaniu rzeczy przedstawionej na obrazku. 

  Zabawy ruchowe inspirowane przez dziecko (z wykorzystaniem piłek). 

Piłka 

Wspólna zabawa dziecka z rodzicami na świeżym powietrzu z użyciem piłki. 

 Zabawa Małe i duże piłki – reagowanie na zmianę tempa. 

Rodzic gra na dowolnym instrumencie, a dziecko skacze w wygrywanym przez 

niego tempie. Gdy gra szybko, dziecko podskakuje szybko jak mała piłeczka, 

gdy gra wolno – wykonuje duże skoki jak duże piłki, gdy odbijają się od 

podłoża 

 Zabawa plastyczna Moja piłeczka. 

Piłeczka pingpongowa dla dziecka, flamastry. 

Rodzic prosi, aby dziecko ozdobiło swoją piłeczkę flamastrami. 
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Gorąco pozdrawiamy wszystkie dzieci :) 


