
Poniedziałek 08.06.2020r.
Temat: Zwierzęta na świecie – aktywności umysłowe.

1. ,, Tam w Afryce” - zabawa z pokazywaniem (rozgrzewka)

Tam w Afryce rzeka Nil, (dziecko wskazuje palcem jakiś obiekt przed sobą)
w niej krokodyl mały żył. (robi z dłoni paszczę krokodyla)
Z tatą krokodylem (kłapie ,,zębami” zrobionymi z dłoni)

pływał sobie Nilem, (naśladuje dłonią ruch płynącej ryby)
I śpiewał tak: (podskakują)

Tam w Afryce...

2. Wysłuchanie wiersza Janusza Minkiewicza 
,,W zoo”

By kolibry przez wronę
Nie zostały zjedzone,

By przypadkiem też wrony
Nie zjadł lis wygłodzony,

Żeby lisa zaś przy tym
Nie zjadł wilk z apetytem, 
By pantera w chwil kilka
Nie zdążyła zjeść wilka

I pantery, by tygrys
Na śniadanie nie przegryzł,

By tygrysa (zgadliście!)
Nie zjadł lew, oczywiście...

O to dbać musi stale,
pilnie patrząc wokoło

Stary Michał Kawalec,
co dozorcą jest w ZOO.

Musi dbać i o siebie,
Żeby sam przypadkiem

Lwią się nie stał kolacją
Lub tygrysim obiadkiem.

Rodzic zadaje dziecku pytania na temat wysłuchanego wiersza :
Czy byłeś kiedyś w zoo?

Jak wyjaśnić swoimi słowami, czy jest zoo?
Dlaczego niektóre zwierzęta mieszkają w zoo?

Jak należy się tam zachowywać?
Czy wolno karmić zwierzęta w zoo?

3. ,,Ziemia, powietrze, woda, ogień” - zabawa ruchowa.

Dziecko rzuca do rodzica piłkę, podając jedno z czterech haseł: woda, ziemia, powietrze, ogień. Na
hasło Ogień! - nie wolno złapać piłki. Przy pozostałych hasłach kolejna osoba (rodzic) podaje

dowolną nazwę zwierzęcia: odpowiednio żyjącego w wodzie, na lądzie lub w powietrzu. Później
następuje zamiana.



4. ,, Powitanie dzikich zwierząt” - zabawa dźwiękonaśladowcza.

Dziecko naśladuje dźwięk wydawany przez wybrane dzikie zwierzęta. Później rodzic powtarza
dźwięk wydany przez poprzednie, a następnie dodaje swój. Rodzic może również włączyć dziecku

odgłosy zwierząt – zgadywanka. 

Oto przykładowe odgłosy zwierząt:

http://xn--odgosy-5db.pl/piesek.php 
http://xn--odgosy-5db.pl/wrobel.php 

http://xn--odgosy-5db.pl/niedzwiedz.php 
http://xn--odgosy-5db.pl/slon.php 
http://xn--odgosy-5db.pl/kon.php 

http://xn--odgosy-5db.pl/tygrys.php 
http://xn--odgosy-5db.pl/swinia.php 
http://xn--odgosy-5db.pl/sowa01.php 
http://xn--odgosy-5db.pl/kogut.php 

http://xn--odgosy-5db.pl/krowa01.php 
http://xn--odgosy-5db.pl/wilki01.php 

http://xn--odgosy-5db.pl/swierszcz01.php 
http://xn--odgosy-5db.pl/zaby01.php 

5. ,,Jakie to zwierzę?”. Zabawa dydaktyczna.
Dziecko kończy porównania podawane przez rodzica odpowiednią nazwą zwierzęcia, np.

Groźny jak...(lew)
Uparty jak...(osioł)

Łagodny jak...(baranek)
W wodzie czuję się jak ...(ryba)

Powolny jak...(żółw)
Łazi po płotach jak...(kot)

Głodny jak...(wilk)
Mądry jak...(sowa)
Przebiegły jak...(lis)

Pracowity jak...(mrówka)
Dumny jak...(paw)

6. ,, Zwierzęta z Ameryki Południowej” - zabawa dydaktyczna

Rodzic pokazuje dziecku zdjęcia zwierząt, które żyją w Polsce i które dziecko na pewno zna, oraz
tych charakterystycznych dla Ameryki Południowej. Rodzic pomaga dziecku odnaleźć Amerykę
Południowa na mapie świata. Rodzic prosi, by dziecko znalazło podobieństwo między papugą a
tukanem. Pyta: Czym charakteryzują się tukany? Jak wyróżniają się spośród innych zwierząt?

Zwraca uwagę na ogromny dziób tukana pomagający przede wszystkim w termoregulacji. 

http://xn--odgosy-5db.pl/zaby01.php
http://xn--odgosy-5db.pl/swierszcz01.php
http://xn--odgosy-5db.pl/wilki01.php
http://xn--odgosy-5db.pl/krowa01.php
http://xn--odgosy-5db.pl/kogut.php
http://xn--odgosy-5db.pl/sowa01.php
http://xn--odgosy-5db.pl/swinia.php
http://xn--odgosy-5db.pl/tygrys.php
http://xn--odgosy-5db.pl/kon.php
http://xn--odgosy-5db.pl/slon.php
http://xn--odgosy-5db.pl/niedzwiedz.php
http://xn--odgosy-5db.pl/wrobel.php
http://xn--odgosy-5db.pl/piesek.php






Zabawa  popołudniowa
 orientacyjno - porządkowa 

Dziecko – na spacer. Dziecko – do domu.

 Potrzebne będą: gazeta lub mały kocyk
Dziecko rozkłada na dywanie gazetę lub kocyk. To będzie jego dom. Na hasło: Dziecko – na
spacer– biega swobodnie, a na zawołanie: Dziecko– do domu – jak najszybciej i jak najciszej
zajmuje miejsce w swoim domu, przybierając pozycję określoną przez rodzica., np. siadając

skrzyżnie. Po pewnej chwili, gdy rodzic ponownie woła: Dziecko – na spacer, wybiega ze swojego
domu i w zależności od tego, jakie polecenie wydał rodzic., spaceruje, podskakuje itd.

Wtorek 09.06.2020r
Temat: Z wizytą w zoo - kreatywna plastyka.

1. ,,Pingwiny” 
zagadka o pingwinach, wskazanie miejsca występowania pingwinów na mapie, zabawa ruchowa

chodzenie jak pingwin z balonem lub piłka między nogami.

Zagadka:
Ten dość znany dziwny ptak

elegancki nosi frak
i we fraku swym na co dzień

bierze kąpiel w zimnej wodzie.

Jeśli dziecko ma problem z odgadnięciem zagadki, rodzic może przypomnieć kilka informacji
na temat pingwinów. 

2. ,,Nie pielęgnujmy zazdrości” 
zabawa ruchowa połączona z ćwiczeniem zręcznościowym. Wycinamy z tektury lub brystolu proste

kółko typu serso (w załączeniu szablon do wycięcia). Dziecko przy dźwiękach dowolnej muzyki
biegają swobodnie po dywanie. Na przerwę w muzyce ustawiają się na przeciwko rodzica (dziecko

z kołem i rodzic bez koła). Rodzic wyciąga wyprostowaną rękę, w kierunku dziecka i mówi: 



Czuję, że jestem trochę zazdrosny,
a powód tego jest bardzo prosty:

ja nie mam nic, a Ty masz koło, gdybym je miał, byłoby mi wesoło.

Dziecko z kołem odpowiada, a następnie rzuca kółko tak, by wpadło ono na wyciągniętą rękę
rodzica:

Choć czasem uczucie zazdrości nas dopada,
długo zazdrosnym być nie wypada.
Nie pielęgnujemy w sobie zazdrości

lepiej być pełnym życzliwości. 

Zabawę powtarzamy kilka razy. Dokonując zamian.

3. ,, Joga ze zwierzętami” 
naśladowanie zwierząt za pomocą ruchu
(żyrafa, sowa, żaba, nietoperz, kot, wąż)

wąż – dziecko kładzie się na ziemi i wije jak wąż, ręce trzyma przy ciele, lekko unosi głowę
sowa – stoi w rozkroku, podnosi ręce, zamyka oczy

nietoperz – kładzie się na plecach, podwija kolana na klatkę piersiową i chwyta je oburącz
żaba – kuca w rozkroku, podpierając się rękami

żyrafa – wspina się na palcach, złączone ręce wyciąga jak najmocniej ku górze
kot – robi koci grzbiet

Zabawę można rozszerzyć o inne zwierzęta. Rodzic może też poprosić dziecko o samodzielne
wymyślenie ruchu przedstawiającego dane zwierzę. 

4. ,,Meduza” 
 zajęcie plastyczne wspierające motorykę małą - przeplatamy sznureczki.



Z kolorowej kartki brystolu odrysowujemy nie pełny talerz, bądź coś okrągłego. Dolną część
zakańczamy falą. Na każdej fali robimy dziurkę (zachęcamy rodziców do pomocy). Następnie

doklejamy lub rysujemy oczy i przekładamy sznureczki tak jak na zdjęciu :)

Udanej zabawy:)

5. ,,Czego może zazdrościć małpa żyrafie?”
zabawa logiczna 

Rodzic przypomina dziecku, że zwykle zazdrości się komuś czegoś, czego się samemu nie ma albo
czego się nie umie zrobić. To znaczy, że w pewnym sensie zazdrość jest oparta na różnicach.

Rodzic może pokazać dziecku ilustrację np. małpy i żyrafy i mówi:
Małpa zazdrości żyrafie długiej szyi, bo dzięki niej żyrafa widzi wszystko z dużej odległości lub

żyrafa zazdrości małpie, że ta potrafi skakać po drzewach, bo ona ma zbyt długie nogi, by to robić. 

Słoń – trąba, ciężar
Motylek – skrzydełka, lekkość

ślimak –  powolność, brak nóg
struś – szybkość, nogi



Kolorowej zabawy:)

Zabawa popołudniowa

 „Bez rąk”

Do zabawy będziemy potrzebować jedynie słomek i lekkich przedmiotów, np. piłeczek ping-pong
czy małych karteczek.

Zabawa polega na przenoszeniu za pomocą słomki kawałków papieru lub piłeczek z jednego
miejsca do drugiego. Możemy wykonywać ćwiczenie na czas, czy w ramach wyścigu z dzieckiem.
Ćwiczenie nie tylko pozwala na kształtowanie odpowiedniego oddechu przeponowego, ale również

sprzyja zwiększaniu wydolności płuc oraz ćwiczy koncentrację.



Środa 10.06.2020r.
Temat: Zabawy matematyczne w oparciu o świat zwierząt. 

1. „Matematyczna musztra"

Dziecko otrzymuje kartonik liczb 1- 9. Porusza się przy muzyce, na przerwę:

- liczby mniejsze od 3 robi przysiad
- 4 i 5 podskoki

- liczby większe od 5 skacze jak pajacyk
- rodzic klaszcze, dziecko liczy i pokazuje kartonik z odpowiednią liczbą

2. ,, Przysłowia o wilkach”
zajęcia dydaktyczne na temat przysłów 

Zadaniem dziecka jest zastanowienie się nad znaczeniem powiedzeń.

Nie wywołuj wilka z lasu.
Wilk syty i owca cała.

Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka.
Natura ciągnie wilka do lasu.

Wilk w owczej skórze. 
Człowiek człowiekowi wilkiem.

3. ,,Łańcuch pokarmowy”
zabawa dydaktyczna 

Rodzic pyta dziecko czym jest łańcuch pokarmowy i dlaczego się tak nazywa? Dziecko układa



ogniwa łańcucha pokarmowego (lis, bażant, stonka, ziemniak; jastrząb, dzięcioł, kornik, świerk;
kuna, wiewiórka, orzech; lis, kuropatwa, gąsienica; kapusta, lis, zając). Dziecko przedstawia swoje

łańcuchy – po kolei podają nazwy zwierząt i roślin, które w nich występują.

Łańcuch pokarmowy – szereg organizmów ustawionych w takiej kolejności, że każda
poprzedzająca grupa (ogniwo) jest podstawą pożywienia następnej.

Przykładowy łańcuch pokarmowy



 

4. ,, Uciekaj myszko”

Dziecko jest myszką. Na dywanie znajduje się hula – hop lub dowolny okrąg zrobiony np. z
paska lub skakanki. Kółko jest domkiem myszki. Dziecko przy utworze Uciekaj myszko do

dziury biega zgodnie z poleceniem: na palcach, głośno tupiąc, unosząc wysoko ręce, na
czworakach itp. Gdy muzyka cichnie, dziecko wskakuje szybko do domku (kółka).

https://www.youtube.com/watch?v=_eg2Z0t9AkY 

5. ,,Kotki - łakomczuszki”
Najpierw rodzic układa na podkładce  głowę, oczy, nos... Później trójkątne uszy. Dziecko od razu

zgadnie, że jest to kotek. Kotek-łakomczuszek.

https://www.youtube.com/watch?v=_eg2Z0t9AkY


Kotek-łakomczuszek ma tylko dwa wąsy.
Kierują się one zawsze w tę stronę, gdzie wyczuwają więcej smakołyków.

Dziecko układa smakołyki odpowiednio do polecenia przekładały wąsy - i tak oto trenujemy znak
mniejszości/większości :)

 Możliwości zabaw z kotkiem-łakomczuszkiem jest bardzo wiele: wiele różnych kombinacji
dokładania/odejmowania smakołyków, liczenie wąsów, przypomnienie figur geometrycznych.

 Zabawy z kotkami można zorganizować również i bez magnesów jak na zdjęciu - po prostu
wykorzystajmy to, co mamy pod ręką lub wytnijmy elementy z kolorowego papieru. 

Kolorowej zabawy:)





Zabawa popołudniowa

 „Cyrkowiec”

Próbujemy wykonać razem z dzieckiem różne sztuczki językiem. Na przemian mówimy, jaką
akrobację ma teraz wykonać cyrkowiec.

Górka – czubek języka opieramy o dolne zęby, środek wybrzuszamy.

Rurka – formujemy z języka rurkę, przez którą można wdychać lub wydychać powietrze.

Jazda konna – uderzamy czubkiem języka o podniebienie i odkładamy na dół. Raz konik idzie
wolno, to biegnie, parska, śmieje się iha, iha.

Wahadełko – przesuwamy językiem do kącików ust w stronę prawą i lewą, nie dotykając językiem
warg.

Piątek 12.06.2020r.

Temat : Ruch to zdrowie, każde zwierzę Ci to powie – ćwiczenia gimnastyczne.

Ćwiczenia gimnastyczne metodą R. Labana
 z paskiem bibuły lub apaszką:)

Nagranie muzyki marszowej,

https://www.youtube.com/watch?v=afceLnZTLP4&list=PLvZlry1e_Kw863FUlvea82_WGart_hJa9

Zgodnie z muzyką – dziecko maszeruje po obwodzie koła na palcach, gdy nagranie muzyki jest
głośne, a w przysiadzie, gdy nagranie muzyki jest ciche. W czasie marszu rodzic rozdaje dziecku

złożone paski bibuły.

Tańczące bibułki – przy nagraniu dowolnej muzyki dziecko swobodnie tańczy i porusza paskami
bibułki trzymanymi najpierw w prawej, a potem w lewej ręce. Podczas przerwy w grze przykuca i

układa z bibułki dowolne kształty na podłodze.

Po kole – na podłodze układa koła z bibułki i skacze dookoła nich obunóż, w jedną i w drugą
stronę.

Powitania bibułką – dotyka bibułką różnych części ciała wymienianych przez rodzica.
Jak najwyżej – wyrzuca bibułkę do góry, obserwuje jej opadanie, i łapie ją tuż nad podłogą.

Sprytne palce – chwyta palcami stopy bibułkę leżącą na podłodze i podaje ją sobie do rąk.

Pszczółki i niedźwiedzie – dziecko jest pszczółką a rodzic niedźwiedziem. Pszczółka znajduje się
po jednej stronie pokoju i pilnuje w ulu miodu. Niedźwiedź, znajduje się po drugiej stronie sali,

skrada się na czworakach, żeby zabrać miód. Na mocne uderzenie
w bębenek pszczoła rusza do ataku na niedźwiedzia– biegnie w jego kierunku, wymachując

bibułkami, a niedźwiedź ucieka na swoją część dywanu. Dwa uderzenia w bębenek są sygnałem do
powrotu pszczoły do ula. Przy powtórzeniu zabawy dziecko i rodzic zamieniają się rolami.

https://www.youtube.com/watch?v=afceLnZTLP4&list=PLvZlry1e_Kw863FUlvea82_WGart_hJa9


Rysujemy ósemkę – dziecko przekłada bibułkę z ręki do ręki na kształt ósemki pomiędzy
rozstawionymi nogami.

Lustro – dziecko jest lustrem, które odbija ruchy rodzica, naśladując go.
Wiatr i wiaterek – dziecko dmucha na paski bibuły z większym i z mniejszym natężeniem.

Latające owady – zgniata bibułkę w kulkę, rzuca przed siebie i podąża jej śladem. Na koniec
wrzuca kulkę do obręczy, którą przygotował rodzic.

Marsz z muzyką – rytmicznie maszeruje dookoła pokoju przy nagraniu marszowej melodii.
Podczas przerwy w grze przykuca i wyskakuje w górę.

A teraz leżymy na dywanie i słuchamy Antonio Vivaldiego „Wiosna”albo możemy potańczyć z
apaszką

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

Zabawy ożywiające
Potrzebne będą : gazety, gwizdek

 Dziecko z dorosłym biega z wymijaniem się i potrząsaniem gazetami trzymanymi oburącz w
górze. Na mocne klaśnięcie i zapowiedź: ,,Burza” - zatrzymują się i  przyjmując dowolną pozycję –

chronią się przed zmoknięciem, wykorzystując gazetę.

•Dziecko staje w rozkroku, trzymając oburącz złożoną gazetę – w skłonie w przód wymachuje
gazetą w tył i w przód. Po kilku ruchach prostuje się i potrząsa gazetą w górze.

•Wykonuje klęk podparty, dłonie ma na gazecie, skierowane palcami do wewnątrz – przy zgiętych
w łokciach rękach opada tułowiem w przód, dotyka gazety brodą i powraca do klęku podpartego.

•W leżeniu przodem – unosi gazetę trzymaną za końce oburącz (ręce zgięte w łokciach, skierowane
w bok), dmucha na gazetę i wprowadza ją w ruch.

•Kładzie gazetę na podłodze, zwija ją po przekątnej w rulonik i przeskakuje przez nią bokiem z
jednej strony na drugą, od jednego końca do drugiego.

•W staniu, rulonik trzyma za końce, z przodu – przekłada nogę przez rulonik, wytrzymuje w staniu
jednonóż, wykonując dowolne ruchy uniesioną nogą, a następnie tą samą drogą przejście do pozycji

wyjściowej (ćwiczenie należy wykonać prawą nogą i lewą nogą, na zmianę).

•Dziecko ugniata gazetę tak, aby powstała kulka (piłka) – rzuca kulką i chwyta ją w miejscu, w
chodzie, w biegu; rzuca i chwyta ją, wykonując dodatkowe zadania, np.: przed chwytem wykonuje

klaśnięcie, dotyka ręką podłogi, robi rękami młynek, wykonuje obrót itp.

•W leżeniu przodem – przetacza kulkę z ręki do ręki, podrzuca kulkę oburącz, jednorącz.

•Maszeruje z kulką na głowie
•dziecko wkłada kulkę między kolana. Na sygnał skacze obunóż skokiem kangura.

•Ćwiczenia korektywne i uspokajające. Dziecko maszeruje we wspięciu na palcach, z kulką na
głowie, i przechodzi do siadu skrzyżnego.

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


•W siadzie skrzyżnym – wykonuje skręty głową w prawo, w tył i w lewo, w tył.

•W siadzie podpartym, kolana ma rozchylone, kulka leży między stopami – podrzuca kulkę
stopami, chwyta rękami.

•W marszu, kulka trzymana w dłoni (prawej, lewej) – ćwiczenie oddechowe – wykonuje wdech
nosem i próbuje zdmuchiwać kulkę z dłoni.

•Czynności porządkowe: odkłada kulkę na wyznaczone miejsce, omawia z dorosłym zabawy.
Rodzic ocenia aktywność i inicjatywę twórczą dziecka.

Zabawa popołudniowa

 „Sygnały”

 Ćwiczenie ma na celu trenowanie wyraźnej wymowy samogłosek w parach. Razem z
dzieckiem na przemian wydajemy komendę – jaki samochód naśladujemy (karetka pogotowia

e-o, policja i-u, e-u straż pożarna).

Czas spędzony wspólnie z dzieckiem na grach i zabawach może okazać się nie tylko doskonałym
sposobem na ćwiczenie ważnych dla rozwoju malucha obszarów, ale również na kreatywne

spędzenie czasu z rodzicem, co jeszcze lepiej wpłynie na waszą relację.


