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

DATA: 03.06.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, 

Marta Gołojuch 

Temat: Wszyscy lubimy się bawić. 

Cele ogólne: 

 rozwijanie umiejętności liczenia, 

 wdrażanie do kulturalnych zachowań, 

 rozwijanie sprawności fizycznej. 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

 liczy obiekty, 

 stosuje zwroty grzecznościowe, 

 wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. 

 

 Nauka I zwrotki piosenki Piłka. 

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. 

 

1. 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. 

 

  Ćwiczenia oddechowe Słomki. 
Słomki do napojów, małe elementy wycięte z papieru, pojemnik. 

Rodzic wysypuje na stoliku wycięte z papieru elementy. Dziecko za pomocą 

słomki ma za zadanie przenieść elementy papierowe do pojemnika. 

 

https://youtu.be/U-WUy1FCHHM
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 Ćwiczenia pamięci Co zginęło z koła. 

Foremki do piasku o różnych kształtach (w tej zabawie można wykorzystać 
zabawki znajdujące się w pokoju). 

Rodzic pokazuje foremki do piasku i prosi, by dziecko powiedziało, co swoim 

kształtem przypominają. Rodzic kładzie wszystkie foremki na dywanie, dziecko 

odwraca się tyłem, a rodzic zabiera jedną foremkę i chowa za plecami. Dziecko 

ma za zadane powiedzieć jakiej foremki brakuje. 

 Zabawa dydaktyczna Liczymy. 
Kostka do gry. 

Rodzic z dzieckiem rozgrywają między sobą turniej. Rzucają kostką i następnie 

przelicza dziecko wyrzucone oczka w kostce. Powtarzamy kilkakrotnie. 

 Ćwiczenie na spostrzeganie – Znajdź taki sam kształt. 
Foremki do piasku, karty z obrysowanymi kształtami foremek. 

Dziecko losuje kartę z obrysowaną foremką (kształtem), szuka odpowiedniej 

foremki i nakłada na narysowany obrys (kształt). 

  Zabawa Foremki. (Żabki) 

Tacki z mokrym piaskiem, foremki do piasku. 

Dziecko odbija foremki o różnych kształtach na tackach z mokrym piaskiem. 

  Karta pracy, cz.2, nr 53 (Pszczółki). 
1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_4_2/mobile/index.html#p=55 

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

 

Dziecko: 

 słucha, jakie babki z piasku zrobiły dzieci, 

 nakleja zgodnie z opisem, w kołach obok babek, obrazki z buziami dzieci, które 

je zrobiły, 

 wskazuje foremki do piasku, których dzieci użyły do robienia babek. 

  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. 

  Tworzenie akompaniamentu do piosenki Piłka. 
Nagranie piosenki Piłka, instrumenty perkusyjne. 

Dziecko gra na instrumencie perkusyjnym podczas nagrania piosenki Piłka. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_4_2/mobile/index.html#p=55
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf
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 Ćwiczenia graficzne Piłka. 

Wypychanka piłka z wyprawki, klej, flamastry lub pastele, kartka. 

Dziecko wypycha piłkę, przykleja ją w dowolnym miejscu na kartce i dorysowuje 

elementy rysunku. 
1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-a-wyp/mobile/index.html#p=64  (Pszczółki) 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-wyp.pdf  (Pszczółki) 

3) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-wyp/mobile/index.html#p=18  (Żabki) 

4) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-wyp.pdf  (Żabki) 

 

 Ćwiczenia ruchowe. 

 zabawa ruchowa Piłka – rodzic siada z dzieckiem w siadzie naprzeciwko 

siebie po przeciwnych stronach linii (taśma papierowa). Na linii leży piłka, 

którą rodzic dociska stopami do podłogi, a dziecko trzyma stopami z boków  

i usiłuje wrwać piłkę. Potem następuje zmiana, dziecko próbuje wyrwać piłkę 

rodzicowi. 

 gra w kręgle – dziecko na zmianę z rodzicem lub z rodzeństwem turlają piłkę 

w stronę kręgli (mogą to być butelki plastikowe). Zwycięża ten co zbił 

najwięcej kręgli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gorąco pozdrawiamy wszystkie dzieci  
 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-a-wyp/mobile/index.html#p=64
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-wyp.pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-wyp/mobile/index.html#p=18
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-wyp.pdf

