
PIĄTEK 5 CZERWCA 2020 

Temat: Nasze zabawki. 
 

1. Słuchanie wiersza. 

Zachęcam do odczytania wiersza dziecku. 

B. Szelągowska 

Kraina zabawek 

Siedzą zabawki grzecznie na półkach. 

Siedzą i patrzą na pajacyka. 

Pajac do tańca lalkę zaprosił 

i teraz będą tańczyć walczyka. 

Patrzcie! Dwa misie! Na samej górze! 

W takt się kołyszą, klaszczą łapkami. 

Na parapecie rozsiadł się zając; 

Jak każdy zając – strzyże uszami. 

Tuż obok książek drzemie żyrafa. 

Kudłaty piesek przy wózku szczeka. 

Piłka się turla, to znowu skacze. 

Myszka – zabawka – kotu ucieka. 

I nagle wchodzi ktoś do pokoju. 

Ojej, nie tańczy już nikt walczyka! 

Zabawki stoją, siedzą bez ruchu 

i tylko z radia płynie muzyka. 

 
Zachęcam do rozmowy na podstawie wysłuchanego utworu: 

- Jakie zabawki były w pokoju? 

- Kogo pajac zaprosił do tańca? 

- Gdzie siedziały dwa misie? 

- Kto zdrzemnął się obok książek? 

- Przy czym stał kudłaty piesek? 

- Co się stało, gdy ktoś wszedł do pokoju? 

 

2. Praca w karcie pracy. 

3-latki 

 

4-latki 

karta pracy cz. 2, s. 55 

Dziecko: 

- rysuje ulubioną zabawkę i ozdabia ją 

według własnego pomysłu. 

Dziecko: 

- rysuje po śladach rysunków zabawek, 

koloruje rysunki; 

- słucha zagadek i określa, o których 

zabawkach była mowa. 

 

3. Zabawa Gdzie jest ta zabawka? 

Wybieramy jedną zabawkę, np.: misia i kładziemy go w różnych miejscach w pokoju. 

Zadaniem dziecka jest odpowiedź na pytanie: Gdzie jest miś? Zabawkę tak rozmieszczamy, 

by dziecko mogło użyć zwrotów określających położenie przedmiotów w przestrzeni          

(na, obok, za, przed). 

 

 



4. Praca plastyczna Moja ulubiona zabawka. 

Zachęcam do wykonania przez dziecko pracy plastycznej dowolną techniką nt. Moja ulubiona 

zabawka. 

 

5. Zabawy ruchowe. 

Zachęcam do zabawy w domowym zaciszu lub na podwórku. 

- „Dzień radości” – dziecko maszeruje po pokoju ze smutna miną, na hasło: Wesoły dzień! 

zaczyna biegać i skakać – cieszy się. 

- „Przeprawa przez rzekę” – z dostępnych materiałów w domu (np.: skakanek, linek) 

układamy dwie równoległe linie w odległości 0,5m od siebie. Linie te mają imitować dwa 

brzegi rzeki. Dziecko staje na jednym brzegu i przeskakuje przez rzekę, starając się nie 

nadepnąć na linię. 

- „Umiem pływać” – dziecko maszeruje po pokoju i pokazuje, jak pływa w wodzie. 

 

Pozdrawiam, 

Magdalena Mrozek  


