
Środa, 20.05.2020 r. T: Album rodzinny. 

 zabawa dydaktyczna: 

Zabawa dydaktyczna „Policz, ile jest…” 

Potrzebujemy: liczmanów – sylwet owadów,  kostkę do gry z oczkami – od 1 do 4 (lub do 5) – 

można zrobić samodzielnie.  

Dziecko otrzymuje od liczmany – sylwety owadów i podaje ich nazwy. Następnie za pomocą 

wyliczanki dorosły wyznacza kolejność do rzucania kostką:  

„Biedroneczko, leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba. Raz, dwa, trzy, rzucasz ty!” 

 Dziecko kładzie tyle liczmanów, ile oczek jest wyrzucone na kostce. Dorosły sprawdza 

poprawność wykonania zadania. 

 

 zabawa językowa: 

Zabawa językowa „Kiermasz imion”.  

Potrzebujemy: Duży brystol, kolorowe flamastry.  

Dorosły rozkłada brystol i zapisuje imiona członków rodziny. Otacza kolorową pętlą takie 

same imiona. Dzieci razem z dorosłym liczą imiona i porównują, których imion jest najwięcej. 

 

 zestaw ćwiczeń ruchowych:  

- Marsz po obwodzie koła ze swobodnym wymachiwaniem chusteczkami.  

- Ćwiczenie z elementem rzutu i łapania. Dzieci dłońmi ściskają mocno chusteczki, a następnie 

wyrzucają je w górę jak najwyżej i łapią.  

- Ćwiczenie z krążeniem ramion. Dzieci stoją w rozkroku, plecy mają proste – łopatki 

ściągnięte. Trzymając chusteczkę w prawej dłoni, zataczają wyprostowaną ręką duże koło. 

Następnie przekładają chusteczkę do lewej dłoni i powtarzają ćwiczenie.  

- Ćwiczenie z elementem skłonu. Dzieci chwytają chusteczki oburącz, unoszą je wysoko nad 

głową, wykonują skłony do boków, i przodem, do podłogi.  

- Ćwiczenie z elementem wymachu rękami. Dzieci prawą ręką trzymają chusteczki, lewą 

opierają na biodrze, plecy mają proste. Następnie wykonują duży wymach ręką, trzymają 

chusteczki. Po kilku powtórzeniach, następuje zmiana ręki trzymającej chusteczki.  

- Ćwiczenia z elementem przeskoku. Dzieci kładą chusteczki na podłodze i przeskakują przez 

nie obunóż: raz z jednej, raz z drugiej strony.  

- Ćwiczenia rozciągające mięśnie klatki piersiowej. Dzieci siedzą (siad ugięty), plecy mają 

wyprostowane. Jedną rękę mają wyciągniętą w górę, w skos, drugą rękę – w dół, w skos.  

W pierwszej ręce trzymają chusteczki. Składają ręce na wysokości klatki piersiowej, gdzie 

następuje przekazanie chusteczek.  

- Ćwiczenia wzmacniające mięśnie kręgosłupa. Dzieci leżą na brzuchu, nogi mają 

wyprostowane i złączone, głowę uniesioną, w rękach wyciągniętych do przodu trzymają 

chusteczki. Starają się chwilę wytrzymać w tej pozycji, a następnie odpoczywają.  

- Ćwiczenie stóp. Dzieci stoją, przed nimi leżą chusteczki. Starają się złapać chusteczki palcami 

stopy (naprzemiennie) i podrzucić do góry.   

- Ćwiczenie mięśni nóg. Dzieci wysoko unoszą kolana i starają się  przełożyć chusteczkę raz 

pod prawym, raz pod lewym kolanem. 

 

 zabawa muzyczna: 

Nauka piosenki „Najlepsza drużyna to moja rodzina” 

https://www.youtube.com/watch?v=OpRTsApxNX0  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OpRTsApxNX0

