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

DATA: 04.06.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, 

Marta Gołojuch 

 

Cele ogólne: 

• rozpoznawanie i nazywanie kolorów, 

• rozwijanie ciekawości poznawczej, 

• poznawanie prawidłowej artykulacji głoski w. 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

• nazywa kolory i podaje skojarzenia z przedmiotami w tych kolorach, 

• eksperymentuje podczas obserwacji otoczenia, 

• prawidłowo układa artykulatory przy głosce w. 

 

 Poranna gimnastyka – propozycje zabaw ruchowych w domu 

https://youtu.be/d9iT7iuIr9s 

 

 Zabawa grupowa Krzesełka. (Do zabawy zapraszamy wszystkich członków 

rodziny) 
Krzesełka, nagranie piosenki Piłka: https://youtu.be/U-WUy1FCHHM 

Rodzic ustawia w kręgu (oparciami do środka) tyle krzesełek, ilu jest uczestników 

zabawy. Uczestnicy podczas nagrania piosenki chodzą dookoła krzesełek. Na 

przerwę siadają na krzesełkach. Przy każdym powtórzeniu Rodzic zmniejsza 

liczbę krzeseł o jedno. Uczestnicy zabawy, którzy nie znajdą miejsca na 

krzesełku, odchodzą z gry i czekają na następną kolejkę. Zabawa toczy się do 

ostatniego uczestnika. 

 

 Utrwalanie tekstu 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. 

https://youtu.be/d9iT7iuIr9s
https://youtu.be/U-WUy1FCHHM
https://youtu.be/U-WUy1FCHHM
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Skacze piłka tap,tap,tap. 

Tu ją złap, tam ją złap. 

 

Ref.: Kolorową piłkę mam, 

 

 

Dziecko powtarza kolejne wersy zwrotki za Rodzicem. Podczas refrenu trzyma 

piłkę w obu dłoniach i unosi ją w górę, robi skłon do podłogi, trzyma przed sobą, 

przekłada z jednej dłoni do drugiej, odbija piłkę o podłogę. 

 

 Zabawa sprawnościowa Pokonaj slalom. 

Arkusz brystolu, marker, pudełko wielkości pudełka od zapałek. 

Rodzic rysuje trasę slalomu na kartonie. Na linii startu (początek gry), Rodzic 

ustawia pudełko, które dziecko kolejno przesuwa nosem, łokciem. Każde 

przekroczenie linii oznacza wykonanie ćwiczenia gimnastycznego: skłon, 

przysiad, podskok. 

 

 Zabawa dydaktyczna Rozpoznaj kolory. 

Obręcze w trzech kolorach, drobne zabawki i przedmioty w kolorach obręczy. 

Segregowanie przygotowanych drobnych zabawek i przedmiotów ze względu na 

kolor. 

 

 Eksperyment z kolorami – Świat widziany przez różową szybkę. 

Okulary przeciwsłoneczne, folie w różnych kolorach, wskaźnik laserowy, szklanka 
kryształowa. 

Dziecko ogląda otoczenie przez różne filtry: szkła okularów, kolorowe folie  

i mówi, jak zmieniają się kolory. Rodzic demonstruje promień lasera 

przepuszczony przez szklankę. 

 

 Dla dzieci z grupy „Żabki”: 

Kartki z narysowanymi wiaderkami, kredki – niebieska i żółta. 

Dziecko: 

− koloruje wiaderko na wybrany kolor: kolorem, jaki ma niebo lub słońce. 

 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: 

− koloruje rysunki wiaderek i łopatek zgodnie z podanym wzorem, 

− nazywa kolory wiaderek, 

− koloruje rysunki zgodnie z podanymi wskazówkami. 

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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 Zabawa z piłką Kolor… 

Piłka plażowa. 

Dziecko z Rodzicem stają na wprost siebie w niewielkiej odległości. Rodzic rzuca 

do dziecka piłkę mówiąc przy tym np.: żółty jak…/niebieski jak…/kolor nieba 

to…/kolor słońca to…/kolor pomidora to…Zadaniem dziecka jest złapać piłkę  

i odpowiadając Rodzicowi na pytanie odrzucić piłkę. Zabawę powtarzamy 

kilkakrotnie. 

 

 Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, 

żuchwę. 

Lusterko dla dziecka. 

Rodzic daje dziecku lusterko. Demonstruje prawidłowe wykonanie ćwiczeń, 

powtarzając je kilkakrotnie. 

Język wyruszył w podróż dookoła świata (dzieci rysują koła językiem, po górnej 

i po dolnej wardze). Wędrował przez góry i doliny (dzieci unoszą język za górne 

i za dolne zęby), a potem wspiął się na wysoką górę (dzieci czubkiem języka 

dotykają do górnego wałka dziąsłowego), z której rozpościerał się przepiękny 

widok. Bardzo go zadziwił (dzieci wysuwają wargi do przodu – ooooo). Kiedy  

z niej zszedł, zobaczył gromadkę dzieci i przywitał się z każdym osobno (dzieci 

dotykają językiem każdego zęba osobno na górze i na dole). Potem długo płynął 

łódką i machał wiosłami (dzieci przesuwają język do prawego i do lewego kącika 

ust). Na koniec wsiadł do samolotu, który leciał wysoko nad chmurami (dzieci 

przesuwają język po górnej wardze), aż wreszcie wylądował na ziemi (dzieci 

chowają język za dolne zęby). 

 

 Prezentacja prawidłowej artykulacji głoski w. 

Lusterko dla dziecka. 

Rodzic objaśnia i pokazuje prawidłową artykulację głoski w. Zwraca uwagę, aby 

podczas wymawiania głoski w nie wybrzmiewała dodatkowo głoska y. Dziecko 

powtarza za Rodzicem głoskę w, kontrolując w lusterku pracę języka. 

Głoska w jest głoską wargowo-zębową, powstaje przez zbliżenie górnych zębów 

do dolnej wargi i wypuszczenie powietrza przez powstałą w ten sposób szczelinę. 

 

 Ćwiczenia oddechowe Wesoły wiaterek. 

Kolorowe wstążki lub kawałki krepiny, tamburyn. 

Rodzic gra na tamburynie, a dziecko, machając wstążkami, biega po pokoju. 

Kiedy dźwięk instrumentu cichnie, dziecko zatrzymuje się i, wciągając powietrze 

nosem, wydmuchuje je na wstążkę, tak aby się poruszała. 
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 Zabawa ruchowo-naśladowcza Lusterko. 

Rodzic wraz z dzieckiem biegają po wyznaczonym przez Rodzica terenie. Na 

hasło Rodzica: Lusterko, dziecko podbiega do Rodzica, który wykonuje dowolne 

ruchy, a dziecko go naśladuje (jak odbicie w lustrze). Potem następuje zmiana  

i znów uczestnicy zabawy biegają. 

 

 Zabawa Pomagamy sobie 

Sprzątanie zabawek i ich segregowanie może być dla dziecka również wspaniałą 

zabawą. Zachęćmy dziecko do poukładania zabawek oraz ich segregacji np. tu 

kładziemy misie, tutaj lale, tutaj klocki itd. Po skończonych porządkach 

zapytajmy dziecko czy podoba mu się efekt jaki osiągnęło układając zabawki  

i czy chce aby zawsze tak wyglądały zabawki po skończonej zabawie. 

 

 Ćwiczenia językowe O kim mówię? 

Rodzic opisuje wygląd jednej osoby z rodziny, a dziecko ma za zadanie odgadnąć, 

o kim mówi. Następnie dziecko opisuje wygląd wybranego członka rodziny. 

Prawidłowe rozwiązanie zagadki zostaje nagrodzone brawami. 

 

 Ćwiczenia słuchowe Skąd dobiega głos? 

Dziecko siada na środku pokoju i zamyka oczy. Rodzic oddala się po cichu i mówi 

do dziecka po imieniu. Zadaniem dziecka jest wskazanie bez otwierania oczu  

w której części pokoju znajduje się Rodzic. Jeśli dziecko zgadnie następuje 

zamiana miejsc. 

 

 Zabawy ruchowe z piłką (propozycje): 

1) https://youtu.be/iQAm_oM3Lhk 

2) https://youtu.be/bB2UobM8yVg 

 
 

 

 

 

 

 

 Gorąco pozdrawiamy wszystkie dzieci  
 

 

https://youtu.be/iQAm_oM3Lhk
https://youtu.be/bB2UobM8yVg

