
PIĄTEK – 8.05.2020 r. 

Temat dnia: Kolorowa piłka

1. Tworzenie kształtu piłki z pasków bibuły.

Dziecko układa na dywanie z pasków bibuły kształt piłki, w środku 

swojej piłki może także wykonać ozdoby z tych pasków, np. kulki, i zrobić

piłkę w kropki. 

2. Zabawa ruchowa „Jak piłka”.

Dziecko naśladuje ruchy piłki: podskakuje, turla się, obraca się 

wokół własnej osi. Podczas zabawy R. zwraca uwagę na bezpieczeństwo.

3. Zabawa ruchowa rozwijająca spostrzegawczość wzrokową 

„Kolorowe piłki”.

 Rodzic rozkłada na dywanie obrazki piłek w różnych kolorach. 

Dziecko spaceruje pomiędzy piłkami przy dźwiękach tamburynu (lub 

innego instrumentu, który ma w domu). Na przerwę w grze zatrzymuje się,

a R. podaje nazwę dowolnego koloru. Dziecko odszukuje rysunek z piłką 

w takim kolorze i staje przy nim (załącznik poniżej). 

4. Wykonanie zadania z KP, karta 34.

Dziecko łączy ze sobą takie same piłki. Następnie odpowiednimi 

kolorami rysuje piłkę po kropkach (załącznik poniżej). 

5. Zabawa rytmiczna z piłkami „Szybko – wolno” przy piosence 

„Wlazł kotek”.



Rodzic daje dziecku jedną małą piłeczkę i włącza nagranie muzyki 

szybkiej( link: https://www.youtube.com/watch?v=gVU6Lw3J2Y0 ). 

Dziecko z piłeczką w dłoniach podskakuje z nogi na nogę w różnych 

kierunkach po całym pokoju. Na zmianę melodii na wolną 

(link:https://www.youtube.com/watch?v=oFIcur948JY ) dziecko siada na 

podłodze i turla piłeczkę przed sobą z ręki do ręki. 

6. Śpiewanie piosenki Dom dla lalek, zabawa wokalna oparta na 

melodii piosenki.

Rodzic śpiewa z dzieckiem melodię piosenki a cappella na różnych 

sylabach, np.: la, no, nu, mi, ta, tu. 

7. Akompaniament do piosenki na drewnianych klockach.

Rodzic daje dziecku dwa klocki. Dziecko śpiewa piosenkę „Dom dla

lalek”- (piosenka z dnia 5.05.2020 r. na stronie e – przedszkole  

Słoneczka) , jednocześnie wystukując jej rytm klockami. 

                                                                                                  

3. Zabawa „O czym mówię”?

Rodzic opisuje wygląd przedmiotu z pokoju znajdującego się na 

stole (może to być np. zabawka, książka, przybory do pisania i 

malowania), a dziecko wskazuje, co to za przedmiot. 

Zabawa na świeżym powietrzu 

1. Zabawy z piłką: toczenie piłki po wyznaczonym przez R. torze (np. z 

kamyczków) raz prawą ręką, raz lewą ręką.

https://www.youtube.com/watch?v=gVU6Lw3J2Y0
https://www.youtube.com/watch?v=oFIcur948JY


                     

                      



                                 


