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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: Nasze zabawki. 
 

Cele ogólne: 

 wdrażanie do wypowiadania się na temat wiersza, 

 uświadamianie podobieństw między różnymi dziećmi, 

 rozwijanie sprawności fizycznej. 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

 wypowiada się na temat wysłuchanego wiersza, 

 dostrzega, że dzieci choć różne fizycznie, to są takie same, 

 wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. 

 

  Ćwiczenia ruchowe z liczeniem. 

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg 
 

 Śpiewanie 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. 
 
Ref.: Kolorową piłkę mam… 
 

 Zabawa dydaktyczna Dzieci. 

Obrazek dzieci w dużym formacie, figury geometryczne do zasłonięcia obrazka. 

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg
https://youtu.be/U-WUy1FCHHM
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Rodzic prezentuje zasłonięty obrazek i mówi: Czy wiesz, co się znajduje na tym 

obrazku? Jeśli chcesz się dowiedzieć, musisz wskazać figury, które mam zdjąć. 

Następnie dziecko odkrywa wybrane figury. 

 Zabawa ruchowa z elementem celowania – Razem się bawimy. 

Arkusz brystolu lub prześcieradło podzielone na pola z narysowanymi ikonami – 
częściami ciała, worek gimnastyczne. 

Rodzic rozkłada planszę (prześcieradło) z polami, na których rysuje ikony części 

ciała. Dziecko tworzy parę z rodzicem lub rodzeństwem i rzucają woreczkiem na 

planszę. Dotykają się częściami ciała wskazanymi przez ikony, na które upadł 

woreczek. 

  Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Kraina zabawek. 

 

Siedzą zabawki grzecznie na półkach. 

Siedzą i patrzą na pajacyka. 

Pajac do tańca lalkę zaprosił 

i teraz będą tańczyć walczyka. 

 

Patrzcie! Dwa misie! Na samej górze! 

W takt się kołyszą, klaszczą łapkami. 

Na parapecie rozsiadł się zając; 

Jak każdy zając – strzyże uszami. 

 

Tuż obok książek drzemie żyrafa. 

Kudłaty piesek przy wózku szczeka. 

Piłka się turla, to znowu skacze. 

Myszka – zabawka – kotu ucieka. 

 

I nagle wchodzi ktoś do pokoju. 

Ojej, nie tańczy już nikt walczyka! 

Zabawki stoją, siedzą bez ruchu 

i tylko z radia płynie muzyka. 

 
 Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. 

Rodzic kieruje rozmową, zadaje pytania pomocnicze, używając określeń 

dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni. 

 Jakie zabawki były w pokoju? 

 Kogo pajac zaprosił do tańca? 

 Gdzie siedziały dwa misie? 
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 Kto zdrzemnął się obok książek? 

 Przy czym stał kudłaty piesek? 

 Co się stało, gdy ktoś wszedł do pokoju? 

 

 Karta pracy, cz.2, nr 55 (Pszczółki). 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_4_2/mobile/index.html#p=56 

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

Dziecko: 

 rysuje po śladach rysunków zabawek, kolorują rysunki, 

 słuchają zagadek i określają, o których zbawkach była mowa. 

 Zabawa matematyczna Gdzie jest ta zabawka? 

Lalka, samochód, puzzle, przytulanka. 

Rodzic pokazuje dziecku zabawki, które będzie rozmieszczać w pokoju. 

Zadaniem dziecka jest odpowiedzenie na pytanie Rodzica: Gdzie jest...? Rodzic 

powinien tak rozmieścić zabawki, aby dziecko używało zwrotów określających 

położenie przedmiotów w przestrzeni (na, obok, za, przed). 

 

 Praca plastyczno-techniczna Moja wymarzona zabawka. 

Gazetki reklamowe (lub zdjęcia zabawek), nożyczki, klej, kredki, kartki. 

Rodzic umieszcza na dywanie gazetki (zdjęcia). Prosi, aby dziecko zastanowiło 

się, czy można je jakoś połączyć/zmienić i stworzyć nową, wymarzoną dla niego 

zabawkę. Dziecko może wymyślić nową nazwę, zastosowania itp. Następnie 

przykleja swoje wytwory. Może  do nich coś dorysować, a Rodzic zapisuje nazwę 

zabawki i jej zastosowanie. Dzieci 3-letnie starają się oderwać (z jak największą 

dokładnością) z gazet elementy potrzebne do wykonania pracy. 
 

 Spacer z Rodzicami– obserwowanie pogody. 

Spacer dziecka z  rodzicami po okolicy, podczas którego dziecko dzieli się swoimi 

wrażeniami dotyczącymi pogody (jest ciepło, jest słonecznie itp.). 

 

 Kończenie rozpoczętych przez Rodzica zdań. 

Rodzic prosi, aby dziecko dokończyło zdania: 

 Gdybym mówił po angielsku…, 

 Gdybym nie miał w domu żadnej piłki 

 Gdybym miał kolegę w dalekim kraju... 

 

 

Gorąco pozdrawiamy wszystkie dzieci  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_4_2/mobile/index.html#p=56
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf

