
CZWARTEK 4 CZERWCA 2020 

Temat: Kolorowy świat dzieci. 
 

1. Zabawa Pokonaj slalom. 

Rysujemy trasę slalomu na kartce. Na linii startu ustawiamy pudełko, które dziecko przesuwa 

kolejno nosem, łokciem. Każde przekroczenie linii oznacza wykonanie ćwiczenia 

gimnastycznego, np.: skłon, przysiad, podskok. 

 

2. Zabawa Rozpoznaj kolory. 

Oto koła w czterech kolorach i zdjęcia zabawek. Zadaniem dziecka jest przyporządkowanie 

rzeczy do kół zgodnie z kolorem – np.: czerwone klocki do czerwonego koła itd. 

         
 

      

       

      
 

 

3. Zabawa z piłką Kolor… 

Do tej zabawy potrzebujemy piłki. Stajemy z dzieckiem naprzeciwko siebie. Rzucamy          

do dziecka piłkę, podając skojarzenie kolorystyczne, np.: kolor nieba, kolor słońca, kolor 

trawy, kolor pomidora, kolor pomarańczy, kolor śniegu, kolor węgla itp. Zadaniem dziecka 



jest złapanie piłki i podanie prawidłowej nazwy koloru. Dziecko, odrzucając piłkę, również 

może zadać nam podobną zagadkę. 

 

4. Praca w karcie pracy. 

3-latki 

 

4-latki 

karta pracy cz. 2, s. 54 

Dziecko: 

- rysuje dowolne wzory na podkładzie z 

kaszy manny lub piasku. 

Dziecko: 

- koloruje rysunki wiaderek i łopatek zgodnie 

z podanym wzorem; 

- nazywa kolory wiaderek; 

- koloruje rysunki zgodnie z podanymi 

wskazówkami. 

 

5. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy. 

Demonstrujemy dziecku prawidłowy sposób wykonania ćwiczeń, powtarzając je kilkakrotnie. 

 

Język wyruszył w podróż dookoła świata (dzieci rysują koła językiem, po górnej i po dolnej 

wardze). Wędrował przez góry i doliny (dzieci unoszą język za górne i za dolne zęby), a 

potem wspiął się na wysoką górę (dzieci czubkiem języka dotykają do górnego wałka 

dziąsłowego), z której rozpościerał się przepiękny widok. Bardzo go zadziwił (dzieci 

wysuwają wargi do przodu – ooooo). Kiedy z niej zszedł, zobaczył gromadkę dzieci i przywitał 

się z każdym osobno (dzieci dotykają językiem każdego zęba osobno na górze i na dole). 

Potem długo płynął łódką i machał wiosłami (dzieci przesuwają język do prawego i do 

lewego kącika ust). Na koniec wsiadł do samolotu, który leciał wysoko nad chmurami (dzieci 

przesuwają język po górnej wardze), aż wreszcie wylądował na ziemi (dzieci chowają język 

za dolne zęby). 

 
6. Praca w książce Zabawy z porami roku. Ćwiczenia grafomotoryczne. 

Zachęcam do wykonania pracy ze strony 29 (obrazek ramki). 

 
 

Pozdrawiam, 

Magdalena Mrozek 
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Temat: Sprzątam świat. 
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