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 duże  

i  małe



Treści zaplanowane do realizacji w poniedziałek 30.11.2020 r.

Temat dnia: Marzenia duże i małe

Cele ogólne:
• swobodne wypowiadanie się na temat swoich pragnień i marzeń ,
• rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej , 
• wprowadzenie liczby i cyfry 6 w aspekcie kardynalnym, porządkowym.

1. Poranne zabawy ruchowe 
https://www.youtube.com/watch?v=466oxBC2ETI

2. Powitanka
https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo

3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych- mycie zębów i rąk

4. Słuchanie piosenki pt. "Zawody" 
https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc

5. Zestaw ćwiczeń porannych nr 7 • szarfy, liny 
1. „Szumiące choinki” – dziecko stoi w lekkim rozkroku, nad głową trzyma 
wyprostowaną szarfę, mniej więcej na szerokość bioder. Zgodnie z 
poleceniami Rodzica kołysze ramionami w lewo i w prawo, stara się robić to 
płynnym ruchem. Stopy powinny przylegać do podłoża. 
2. „Góra – dół” – dziecko trzyma napiętą szarfę pomiędzy dłońmi 
wyciągniętymi do przodu. Stara się zrobić przysiad, a następnie się 
wyprostować, nie puszczając szarfy. Rodzic decyduje o tempie ćwiczenia 
sygnalizując polecenia góra (wyprost) i dół (przysiad). 
3. „Supły” – Rodzic układa z grubej liny dowolny kształt. Zawiązuje na linie 
kilka dużych supłów. Dziecko zdejmuje kapcie. Jego zadaniem jest przejść 
stopa za stopą po linie. Kiedy dziecko dotknie stopą supła na linie – powinno 
zrobić przysiad, szybko wstać i kontynuować spacer po linie. 
4. „Rowerek” – dziecko leży na plecach, ramiona ułożone wzdłuż ciała. Na 
sygnał  dziecko unosi do góry biodra i nogi i wykonuje ruch naciskania na 
pedały jak w jeździe na rowerze. Rodzic może proponować różny rytm tego 
ćwiczenia: jedziemy z górki (słabiej naciskamy na pedały) lub pod górkę 
(mocne, szerokie wymachy nóg). 

https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo
https://www.youtube.com/watch?v=466oxBC2ETI


6. Słuchanie wiersza Anny Łady- Grodzickiej pt. Sześć parasoli

Kiedy na dworze pada, 
to w szatni stoi kolorowych 
parasoli gromada. 
Ten pierwszy w esy-floresy 
– to parasol Teresy. 
Drugi – czerwony w kółka  
– to parasol Jurka. 
Trzeci – beżowy w kropki  
– to parasol Dorotki. 
Czwarty – żółty w kwiatki 
– to parasol Beatki. 
Piąty – w ciapki zielony 
– to parasol Ilony.
Szósty – niebieski w kratkę 
– wybrał sobie Małgorzatkę. 
Z Małgorzatką chodzi wszędzie 
i czeka, aż deszcz będzie. 

7. „Kolejka parasoli” – Rodzic prosi dziecko, by przypomniało, jakie parasole 
wystąpiły w wierszu. Co oznaczają „esy – floresy”? Jaki to jest kolor – 
beżowy? Następnie Rodzic daje dziecku sześć sylwet parasoli – biały, 
czerwony, beżowy, żółty, zielony, niebieski. Rodzic czyta wiersz Sześć 
parasoli, akcentując nazwy wzorów i kolorów parasoli. Zadaniem dziecka jest 
narysować wzory na sylwetach parasoli i ułożyć je w takiej kolejności, o jakiej 
mówi wiersz. Rodzic przelicza parasole wspólnie z dzieckiem, używając 
liczebników głównych, następnie porządkowych.

8. „Piszemy 6” – Rodzic prezentuje dziecku  monografię cyfry 6 i prosi o 
podanie skojarzeń, jakie nasuwają się dziecku w związku z jej kształtem. 
Rodzic pokazuje, w jaki sposób należy pisać cyfrę 6 w kratownicy (kierunek 
pisania, miejsce łączenia linii, miejsce odrywania ręki od kartki). Rodzic daje 
dziecku kawałek sznurka i prosi o ułożenie  cyfry 6. 
Jeśli  dziecko ma trudność z wykonaniem zadania – Rodzic może podać jako 
wzór kartkę formatu A4 z narysowaną cyfrą i poprosić o ułożenie sznurka na 
linii. 







9. "Kącik grafomotoryczny"- utrwalenie kształtu cyfry 6. 



10. "Moim marzeniem jest"- zabawa językowa- dziecko opowiada o swoich 
marzeniach.

11.  "Moje największe marzenie"- praca plastyczna- na okularach namaluj to, o
czym marzysz najbardziej. Dorysuj nos, usta, brwi i włosy.



12. Wyklej plasteliną- utrwalenie kształtu 6.



13. Pokoloruj.




