
PIĄTEK 8 MAJA 2020 

Temat: Moje najbliższe otoczenie. 
 

Zapraszam do wspólnej zabawy. 

 

1. Zabawa Maszerują dzieci drogą. 

Odczytujemy wierszyk, a dziecko ilustruje ruchem jego treść. 

 

Maszerują dzieci drogą, - dziecko maszeruje w miejscu, 

raz, dwa, trzy! – dziecko klaszcze rytmicznie, 

Lewą nogą, prawą nogą, - dziecko wystawia do boku lewą nogę i prawą nogę, 

A nad głową słonko świeci – dziecko wznosi obie ręce wysoko w górę, 

i uśmiecha się do dzieci, - dziecko obraca się wokół własnej osi, 

raz, dwa, raz, dwa, trzy! – dziecko klaszcze rytmicznie. 

 

2. Słuchanie wiersza L. J. Kerna Nasze podwórko. 

Odczytujemy dziecku wiersz. 

 

L. J. Kern 

Nasze podwórko 

Nasze podwórko to miejsce, 

które najlepiej znamy. 

Wszyscy, 

bez żadnych wyjątków, 

takie podwórko mamy. 

 

Nasze podwórko to teren 

najbardziej nam bliski na ziemi. 

W zimie śnieg na podwórku leży, 

a w lecie się trawa zieleni. 

 

Gdy słońce świeci na niebie, 

wesołe jest nasze podwórko, 

smutniejsze zaś, gdy się zjawi 

pan deszcz 

z ponurą córką chmurką. 

 

Czasami z naszego podwórka, 

na którym się co dzień bawimy, 

widać wieże kopalni 

lub wielkiej huty kominy. 

 

I czy to będzie w Gliwicach, 

w Toruniu, 

w Łomży, 

czy Krośnie, 

gdy spojrzysz na nasze podwórko, 

to stwierdzisz, że ono rośnie! 

Bo naszym podwórkiem nie jest 

to tylko, co jest blisko, 



ale i traktor w polu, 

i stadion, 

i lotnisko, 

i jakiś stary zamek, 

i lasy na pagórkach, 

i Wisła, która płynie 

środkiem Naszego Podwórka. 

 

Zachęcam do rozmowy na podstawie wiersza: 

- Co to jest nasze podwórko? 

- Czy naszym podwórkiem można nazwać plac zabaw w przedszkolu albo teren wokół 

przedszkola? 

- Jak myślisz, kiedy podwórko się cieszy, a kiedy smuci? 

- Co widzisz przez okno Twojego domu na podwórku? 

 

3. Zabawa językowa Co widzisz wokół siebie? 

Dziecko siedzi w wybranym miejscu w pokoju. Prosimy, by powiedziało lub opisało,            

co widzi wokół siebie. Dla utrudnienia zabawy, możemy powiedzieć: 

- Co widzisz, kiedy spojrzysz w górę/dół? 

- Co widzisz, kiedy spojrzysz w prawo/lewo? 

- Co widzisz, kiedy spojrzysz przed siebie/za siebie? 

 

4. Zabawy ruchowe. 

Zachęcam do zabawy przy piosenkach: 

Baja Zumba: https://www.youtube.com/watch?v=kJzjfH3o3IQ; 

Krasnoludki: https://www.youtube.com/watch?v=2Gyc2h3Kjfo. 

  

5. Zabawa matematyczna Co najpierw? Co później? 

Prosimy dziecko, by uważnie przyglądało się, co robimy. Możemy np.:  

- otworzyć książkę i udawać, że ją czytamy; 

- podejść do klocków i zbudować wieżę; 

- wziąć ołówek i narysować kółko. 

Zadaniem dziecka jest określenie, co było wcześniej, a co później (np.: najpierw 

otworzyliśmy książkę, potem ją czytaliśmy). 

 

6. Praca w książce Zabawy z porami roku. Karty pracy przedszkolaka. Ćwiczenia 

grafomotoryczne. 

Zachęcam do wykonania karty ze s. 16 (obrazek torebki i swetra). 

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam. 

Magdalena Mrozek 

https://www.youtube.com/watch?v=kJzjfH3o3IQ
https://www.youtube.com/watch?v=2Gyc2h3Kjfo

