
TEMAT DNIA: WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ. 

 

Dziś na zajęciach będziecie doskonalić swoje umiejętności szukania różnic i podobieństw oraz doskonalić 

umiejętności wypowiadania się na własny temat. 

 

1. Zestaw ćwiczeń porannych nr 37 (wg B. Formy): do tych ćwiczeń zapraszamy 

rodzeństwo lub rodzica.  

• „Marsz z przysiadami” – dzieci maszerują na dywanie. Na hasło rodzica: Hej! wykonują 

przysiad, po czym maszerują dalej. 

• „Witajcie, plecy” – Dzieci stają w dwóch rzędach w wyznaczonej odległości. Odwracają się 

do siebie tyłem. Na hasło rodzica: Już! – idą powoli tyłem tak, aby dotknąć pleców partnera, 

po czym wracają na miejsce.  

• „Mosty” – jedno dziecko stoi w rozkroku, a drugie przechodzi na czworakach pod jego 

nogami. 

2. Praca z KP4.26a – wypełnienie i omówienie kart wypełnionych przez dzieci na swój 

temat, doskonalenie zdolności grafomotorycznych, budowanie wypowiedzi. 

3. „Zgadnij, kto to?” – zabawa w zadawanie pytań, doskonalenie umiejętności zadawania 

pytań i kategoryzacji. Do tej zabawy zapraszamy rodzeństwo. Dzieci siadają wygodnie, 

a rodzic wybiera jedno z nich, ale w żaden sposób go nie wskazuje. Dzieci zadają pytania 

i na tej podstawie próbują odgadnąć, o które dziecko chodzi. Mogą zdawać tylko pytania 

zamknięte, np.: Czy to dziewczynka? Czy to dziecko ma dziś na sobie spodnie? Czy 

wybrane dziecko ma długie włosy?   
4. Praca z KP4.25 – doskonalenie percepcji wzrokowej i zdolności grafomotorycznych, 

kodowanie. 
5. RELIGIA:  

TEMAT: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. 

https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-
2585450?fbclid=IwAR26W4AR0I_kXS6X4beerSHptVQU8FjKI6fC_1rAdXQ3YdbBB1-kkYiFtkE   

 

6. “Różnice” –  zagraj w grę online “Znajdź różnice”  

 https://wordwall.net/play/2671/060/466  

7. „Autobusy” – zabawa muzyczna. Zapraszamy rodzeństwo do zabawy. Dzieci są 
autobusami. Rodzic klaszcze na zmianę w rytm ćwierćnuty, ósemki lub szesnastki. Dzieci 
poruszają się w rytm klaskania.  

 

8. Wyjście na spacer do lasu. Szukanie obiektów, które różnią się zewnętrznie, ale należą 
do tej samej kategorii (drzewa, liście, kwiaty itd.) 

 

https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-2585450?fbclid=IwAR26W4AR0I_kXS6X4beerSHptVQU8FjKI6fC_1rAdXQ3YdbBB1-kkYiFtkE
https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-2585450?fbclid=IwAR26W4AR0I_kXS6X4beerSHptVQU8FjKI6fC_1rAdXQ3YdbBB1-kkYiFtkE
https://wordwall.net/play/2671/060/466


9. „Stemplowane serce” – praca plastyczna. Potrzebne materiały: kartka A4, farby, 
patyczki do uszu, gumka recepturka. Rodzic rysuje na arkuszu papieru duże serce. Pod 
sercem zapisuje imię dziecka. Następnie kilka patyczków wiążemy za pomocą gumki, 
moczymy w farbie i robimy stempelki w sercu. Można mieszać różne kolory farb. 
BARDZO PROSZĘ O PRZESŁANIE ZDJĘCIA PRACY PLASTYCZNEJ. 

 

10. „Jedzie pociąg” – zabawa ruchowa. Dzieci „wyjeżdżają” z pokoju na korytarz i wracają, 
udając pociąg i wesoło podśpiewując piosenkę “Jedzie pociąg”. 
https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio  

 

 

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam  

https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio

