
-Michał  

 

01.06.2020 

Temat: Dzień Dziecka 

Dzień dziecka to święto wszystkich dzieci na całym świecie. W tym szczególnym dniu 

najważniejszy jest twój uśmiech, dlatego też dziejesz zajęcia będą oparte na wesołych 

zabawach. 

 

„ Kapslowe Bulle”- zabawa zręcznościowa 

Zaproś do zabawy swojego domownika.  

Przygotuj 10 zakrętek do butelek. Mogą być różnej wielkości. Podziel je na dwie 

połowy. Oznacz swoje zakrętki np. pisakiem, dwa sznurki. 

Ułóż sznurek na podłodze tak, aby wyznaczał linię startu. Teraz odmierz od startu 

odległość 3 twoich kroków i połóż na końcu sznurek. Będzie to meta.  

Każdy z graczy ustawia przed startem 5 swoich zakrętek. Osoba, która rozpoczyna 

pstryka palcami w zakrętkę tak, aby doleciała jak najdalej. Zadaniem konkurenta jest 

pstryknięcie w swoją zakrętkę tak, aby przesunęła zakrętkę przeciwnika za linię mety.  

 

„Taneczne lustro”- zabawa naśladownicza. 

Zaproś do zabawy swojego domownika.  

Włączcie wesołą muzykę i stańcie naprzeciwko siebie. Teraz jedno z was pokazuje 

ruchy tańca, a drugie je naśladuje. Zamieniajcie się rolami. 

 

„ Wesoły balonik”- praca plastyczna z elementami zabawy ruchowej 

Zaproś do zabawy swojego domownika. 

Przygotuj balon i pisak. Namaluj na balonie wesołą buzie. Gdy pisak wyschnie podbijaj 

balon, jak najwięcej razy zanim spadnie na podłogę. Możecie urządzić zawody w 

podbijaniu balonu. Wygrywa ten, kto osiągnie najlepszy wynik. 

 

„ Dzień Dziecka” – kolorowanka. 

Pokoloruj obrazek według własnego pomysłu.



  



02.06.2020 

Temat: Safari 

Safari to podróżowanie w Afryce, podczas którego można oglądać dziką naturę i 

zwierzęta zamieszkujące te tereny. 

Do Afryki jest bardzo daleko, ale zwierzęta te możemy oglądać z ZOO lub ksiązkąch 

przyrodniczych.  

Zastanów się, jakie dzikie zwierzęta widziałeś. Może był to lew, hipopotam, a może 

żyrafa? 

 

„ Zwierzęta”- ćwiczenie grafomotoryczne 

Przygotuj kartkę oraz przyrządy do pisania. 

Zapisz następujące wyrazy, a następnie podziel je na sylaby: 

Lew, tygrys, papuga, Ryś, Lama 

 

 

„ Odgłosy dżungli”- ćwiczenie ortofoniczne- dżwiękonaśladownictwo 

Zastanów się, jakie dźwięki wydają następujące zwierzęta, a następnie je zaprezentuj: 

Papuga, lew, małpka 

 

„Hipopotam”- praca plastyczna. 

Przygotuj dużego ziemniaka, plastelinę,  

Umyj dokładnie ziemniaka i odstaw go do wyschnięcia. Teraz uformuj dwie kuleczki z 

plasteliny. To będą oczy twojego hipopotama.. Zrób z plasteliny dwie małe kuleczki, 

które będą imitowały nos. Następnie uformuj z plasteliny ogonek. Przyklej go we 

właściwym miejscu. Pamiętaj o tym, aby uformować i przykleić 4 nogi. 

Dla ułatwienia zadania przyjrzyj się ilustracji przedstawiającej hipopotama. 

 



 

 

 

„Skaczące małpki”- zabawa ruchowa. 

Zaproś do zabawy swojego domownika. 

Przygotuj 2 poduszeczki. 

Skacz obunóż po pokoju. Na sygnał „ Małpki na drzewo” - dany przez twojego 

towarzysza zabawy wskocz na poduszeczkę i skul się tak, aby głoda była oparta na 

kolanach. Zabawę powtórzcie kilka razy. 

 

 

03.06.2020 

Temat: Skarpetkowe zabawy 

Skarpetki to ta część odzieży, dzięki której jest nam ciepło w stopy. Jednak można je 

również wykorzystać do kreatywnej zabawy. 

 

„ Skarpetkowy wyścig” – zabawa ruchowa, ćwiczenie czynności samoobsługowych, 

ćwiczenie manipulacyjne. 

Zaproś do zabawy swojego domownika. 

Przygotujcie po 4 pary swoich skarpetek, dwa sznurki. 

Połóż sznurek na podłodze. Zaraz za nim ułóżcie w dwóch rzędach skarpetki ( jedna za 

drugą) Na końcu „skarpetkowej drogi” połóż drugi sznurek oznaczający metę. Teraz 

stańcie na początku boso. Na sygnał start każdy ubiera parę skarpetek, a następnie 



zmienia ją na kolejną, aż do mety. Wygrywa ten, kto najszybciej upora się ze 

wszystkimi skarpetkami. Pamiętajcie, że na mecie stajecie boso. 

 

 

„Znajdź parę”- ćwiczenie koordynacji wzrokowej 

Przygotuj nożyczki. Wytnij wszystkie skarpetki, następnie wymieszaj je na stole. Teraz 

przyjrzyj się dokładnie o odnajdź te skarpetki, które tworzą parę. 

 

 

 

 

 

 

 



„ Skarpetkowa maskotka”- praca plastyczna. 

Przygotuj skarpetkę, watę, gumkę lub sznurek, pisaki. 

Wypełnij skarpetkę watą i zwiąż ją gumką lub sznurkiem. Teraz namaluj na niej oczka, 

nosek, i buźkę.  

 

 

 

 

04.06.2020 

Temat: Krajobraz za oknem 

 

Krajobraz jest tym, co widzimy przed sobą. Gdy stoisz na podwórku krajobrazem są na 

przykład drzewa, domy i samochody. 

 

„Krajobraz”- wiersz z odnajdywaniem liter. 

Poproś o pomoc swojego domownika. Przeczytajcie wspólnie wiersz, a następnie 

odnajdź w nim wszystkie literki „P”, „p”. 

 

Stojąc na szczycie góry 

Oddychałam świeżym powietrzem 

I patrzyłem w chmury. 

Czułem jakby uśmiechało się do mnie życie 

I chociaż nikomu nie mówiłem, 

To marzyłem o tym skrycie, 

By podziwiać piękne widoki 

I marzyć sobie , 

Że unoszę się ponad obłoki. 

Nie musiałem się niczym przejmować 

Mogłem leniuchować 

I po górach wędrować. 

 

 

 

 



„ Widok z okna”- ćwiczenie grafomotoryczne 

Przygotuj kartkę oraz przyrządy do pisania. 

Zapisz na kartce następujące wyrazy: 

Dom, dach, konin, trawa, kwiaty, drzewo 

 

 

„ Skryj się za drzewem”- zabawa ruchowa. 

Zaproś do zabawy swojego domownika. 

Ustaw na podłodze dwa krzesła w pewnych odległościach. 

Włączcie spokojna muzykę. Spaceruj po pokoju. Na hasło „ Szukam” schowaj się za 

krzesłem. Zabawę powtórzcie kilka razy. 

 

 

„Widok z okna”- praca plastyczna. 

Przygotuj kartkę, przyrządy do rysowania. Teraz stań przy oknie i przyjrzyj się 

dokładnie. Narysuj to, co widzisz. 

 

 

 

05.06.2020 

Temat: „ Moja cukiernia” 

 

„ Ciasteczka”- ćwiczenia manipulacyjne 

Poproś o pomoc swojego domownika 

Przygotuj składniki na masę solną: sól, mąkę, wodę, deska do krojenia, foremki do 

ciastek, wałek do ciasta, farby, pędzelek, kubek z wodą, pisaki. 

Przepis na mas solną:  Szklanka soli, 1 szklanka mąki pszennej, 0,5 szklanki wody. 

Wymieszaj składniki i zagnieć ciasto. Następnie wyłóż je na deskę do krojenia i 

rozwałkuj. Teraz przyłóż do masy foremki i wykrawaj kształty. Odłóż ciastka do 

zastygnięcia. Gdy masa stwardnieje pomaluj je farbami i udekoruj pisakami. 

 

 

 

 



„ Ile to ciastek?”- liczenie. 

Przygotuj kartkę i przyrządy do rysowania, nożyczki. 

Nabuzuj na kartce 8 kółek pokoloruj je, a następnie wytnij. Teraz podziel ciasteczka na 

dwa równe zbiory. Policz ile ciastek znajduje się w każdym z nich. Teraz zabierz z 

jednego zbioru 2 ciasteczka i dołóż je do drugiego zbioru. Policz ile ciastek znajduje się 

w każdym ze zbiorów. Teraz zabierz dwa ciasteczka z tego zbioru, w którym jest ich 

więcej i dodaj do tego, w którym jest ich mniej. Policz ile ciasteczek znajduje się w 

każdym ze zbiorów. 

 

„ Ciastko, tort, a może wata cukrowa?”- ćwiczenie logicznego myślenia. 

Zaproś do zabawy swojego domownika. 

Przeczytajcie wspólnie pytania, a ty postaraj się rozwiązać zagadkę: 

- Jest biała, słodka, i znajduje się na patyku.  

- Jest pyszne, może być czekoladowe, orzechowe lub posypane cukrem. 

- Najczęściej króluje na stole podczas przyjęć urodzinowych. 

 

„Spalanie kalorii”- ćwiczenia ruchowe. 

Stan w rozkroku. Unieś ręce na wysokość ramion. Teraz podskocz i klaśnij dłońmi nad 

głową. Ćwiczenie powtórz 3 razy. Następnie zrób 5 przysiadów. Teraz połóż się na 

podłodze i unieść nogi w górę, zginając je w kolanach. Wykonaj 10 ruchów imitujących 

jazdę na rowerze.  

 

 

„ Znajdź różnice”- odnajdź różnice na poniższych ilustracjach 

 

 



 

 





 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


