
Wtorek 06.04.202021r.  

Temat: „Zwierzęta sawanny” – tworzenie kompozycji przestrzennej. 

 

W tym tygodniu poznacie zwierzęta występujące na świecie. Mamy nadzieję, że będziecie się 

dobrze bawili podczas wykonywania zadań, które dla Was przygotowałyśmy       

Przebieg: 

1. Szanowni Państwo proponuję włączyć film edukacyjny (link poniżej) dzięki, któremu 

dziecku pozna dzikie zwierzęta. Następnie zachęcam do wykonania kompozycji 

przestrzennej z wykorzystaniem plasteliny. Zachęcam do robienia zdjęcia podczas 

pracy. 

2. Po obejrzeniu filmu zapytajmy dziecko jakie zwierzątka udało mu się  zapamiętać i jak 

wyglądają. 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=PcDRe2Kk4aY 

3. Do wykonania kompozycji będą nam potrzebne: 

✓ Karton, który posłuży nam jako podstawa 

✓ Plastelina do lepienia zwierząt 

✓ Bibuła do wykonania trawy 

  

 

4. „Polowanie na zebry” - zabawa ruchowa bieżna: Dzieci – zebry poruszają się  

w różnych kierunkach; na hasło – „lampart” uciekają poza wyznaczona linię; wybrane 

dziecko - lampart za każdym razem może upolować tylko jedną zebrę, którą 

odprowadza do swojej jaskini. 

Karty pracy dla chętnych dzieci: 

1. Połącz sierść ze zwierzątkiem, które je nosi. 

2. Pokoloruj zebrę według kodu. 



 



 

 



Zabawa popołudniowa 

„I to zebra i to zebra” – ćwiczenia słownikowe  

- wyszukiwanie innych znaczeń słowa „zebra”  

• zebra – afrykański ssak z rodziny koniowatych z charakterystycznymi pasami na sierści  

• zebra – przejście dla pieszych;  

• zebra – rodzaj ciasta.  

Chętnych zapraszamy do upieczenia ciasta „Zebra” – oto przepis: 

https://www.youtube.com/watch?v=-YzkRkNFBss 

 

 

 

Miłego dnia       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-YzkRkNFBss


Środa 07.04.2021r. 

Temat:  „Policz i pokaż”- liczenie zabawek w zbiorach i wskazywanie ich liczby na 

palcach. 

Przebieg:  

 

1. Ćwiczenia z zabawkami. 

Przygotujcie zabawki: pięć misiów, trzy lalki, sześć samochodów, cztery piłki, jeden 

wózek. Oczywiście zabawki mogą być dowolne jeżeli nie posiadacie powyższych 

najważniejsza jest ich ilość.  

Dziecko liczy zabawki każdego rodzaju i pokazuje ich ilość na palcach. 

 

2. Ćwiczenie z klockami. 

Rodzic pokazuje obrazki z różną liczbą przedmiotów. Dziecko liczy je i układa przed sobą 

odpowiednią liczbę klocków. 

 

3. Ćwiczenia  zwiększające ruchomość palców 

Dziecko kładzie dłonie na blacie stołu, zamyka  dłonie w pięści  odrywając nadgarstka od 

blatu, uderza pięściami o blat stołu, rozkłada dłonie na blacie stołu, odwodzi palce od siebie, 

uderza palcami o blat stołu, podstawa dłoni oparta o blat. 

 

Karta pracy dla chętnych dzieci: 

Wytnij słonia według linii, następnie pomieszaj karteczki.  Postaraj się ułożyć i przykleić 

obrazek na kartce. Pokoloruj według uznania.  



 

https://stylowi.pl/36955746 

Zabawa popołudniowa: 

Układanie figur, kształtów, szeregów- zabawa doskonaląca percepcję wzrokową 

• układanie wg wzoru (będą potrzebne dwa komplety kolorowych figur np., wyciętych  

z kolorowego papieru). Układamy przed dzieckiem wzór ze „swojego” kompletu, 

następnie dziecko musi ułożyć taki sam wzór jak nasz; 

• układanie z pamięci (układamy wzór, prezentujemy go dziecku przez pewien czas), 

następnie składamy wzór, a dziecko odtwarza go z pamięci. 

 

Miłego popołudnia       

 



Czwartek 08.04.2021r. 

Temat: „Dżungla” – zabawa ze śpiewem przy piosence 

Przebieg: 

1. Na początek proponujemy włączyć dziecku piosenkę „Wielka dżungla”. 

PRZEDSZKOLE Dżungla - piosenka - YouTube 

2. Rozmowa na temat piosenki. Zadajemy dziecku następujące pytania. 

✓ Jak jest dżungla?  

✓ Co się w niej znajduje? 

✓ Kim jest Ambo Sambo i w czym mieszka?  

✓ Co robią strusie i małpy? 

✓ Kogo nie boi się Ambo Sambo?  

✓ Dla kogo ma coś smacznego. 

 
3. Wspólna zabawa przy piosence. 

Opis zabawy. Rodzic z dzieckiem stoją naprzeciwko siebie. 

 Dżungla, dżungla Taka wielka dżungla  

Zaplątane zwoje dzikich lian  

Mieszka sobie w bambusowej chatce Ambo-bambo wielkiej dżungli pan  

klaskanie wznosi rece nad głowę, opuszcza ręce młynek – ręce przed sobą złączone dłonie nad 

głową - tworzą daszek uderzanie o pierś piąstkami.  

ref. Strusie mu się w pół kłaniają małpy na gitarach grają  

Ambo tu, ambo tam Ambo tu i tam  

skłon w przód udawanie gry na gitarze wskazujemy palcem tu i tam  

II Ambo - mambo doskonale zna go  

Węża się nie boi, ani lwa  

On dla swoich dzikich ulubieńców  

Zawsze w dłoni coś smacznego ma 

 klaskanie wężyki dłonią rozszerzamy ręce góra-dół kołysanie na boki wyciągamy otwartą 

dłoń głaszcząc się po brzuchu  

ref. Strusie mu się w pół kłaniają małpy na gitarach grają 

 Ambo tu, ambo tam Ambo tu i tam 

 skłon w przód udawanie gry na gitarze, wskazujemy palcem tu i tam. 

 

Karta pracy dla chętnych dzieci: 

Zadaniem dziecka jest narysowanie pod obrazkiem tylu kropek, ile sylab występuje w 

wyrazie.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O1VpK3ffprw


 
 

 

 

 



Zabawa popołudniowa: 

Makaronowa gra – ćwiczenie  chwytu precyzyjnego  

Do zabawy potrzebować będziemy makaronu, miski i  kostki do gry. Wkładamy  do miseczki 

makaron. Zadanie będzie polegało na zbieraniu makaronu w takiej ilości, jaką wskaże liczba 

wyrzuconych oczek. Wygrywa ten, kto zbierze  ich najwięcej   np. po 10 rzutach. 

 

Miłego dnia       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piątek 09.04.2021r.  

Temat:  

Przebieg: 

Dzisiaj będziemy się gimnastykowali. Potrzebny nam jest na pewno wygodny strój i dobry 

nastrój. Gotowi? Zaczynamy       

1. Dzieci stoją w rozkroku, ramiona uniesione w górę. Poruszają ramionami kołysząc się 

na boki. Na hasło „bardzo silny wiatr” zataczamy koło od góry do skłonu pogłębionego. 

2. Stajemy przodem do ściany. Odpychamy się (10 powtórzeń). 

3. Mała miękka piłka lub woreczki z grochem lub balonik: podrzucamy i chwytamy, ale 

po każdym podrzucie robimy przysiad, łapiemy. 

4. Biegamy w tempie przez nas podanym np. na bębenku. Na hasło “Lis”  zajączki 

chowają się, czyli: przysiad podparty, głowa nisko opuszczona. 

5. Zamieniamy się w małe “Wróbelki” i podskakujemy (drobnymi podskokami) obunóż 

w miejscu i do przodu i do tyłu. 

6. Ćwiczenie uspokajające „Opadające liście”. W pozycji stojącej chwytamy stopą leżącą na 

podłodze chustę (serwetkę, chusteczkę), podrzucamy ją do góry i obserwujemy jej ruch 

podczas opadania, po czym odtwarzamy ten ruch własnym ciałem. Powtarzamy 3x. 

Zabawa popołudniowa: 

Zapraszam do wesołej zabawy, poćwicz do rytmu piosenki, postaraj się pokazywać 

wymienione części ciała: 

 https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 

Zrobiło się wesoło, rozgrzałeś pewnie swoje ciało i jest Ci ciepło. Przyłóż obie ręce do klatki 

piersiowej i sprawdź, gdzie bije Twoje serce. Zapamiętaj ta strona ciała jest lewa. 

Pokaż teraz lewe: 

- oko, 

- kolano, 

- ucho, 

lewą: 

- nogę, 

- rękę, 

- stopę,  świetnie! 

Pamiętasz, jak nazywa się druga strona 

ciała? Jest to strona prawa. 

  

 

Miłego, słonecznego weekendu       

 

 

Pokaż teraz prawe: 

 - oko, 

- kolano, 

- ucho, 

prawą: 

- nogę, 

- rękę, 

- stopę 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE

