
Propozycje zajęć i zabaw od 15.06.2020r.-19.06.2020r.      
      
Tematyka:  Dziecięce marzenia   

 

Realizacja obszarów edukacyjnych:     
   
Obszar 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka: 4,5,7,9 
 
Obszar 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka: 11  

Obszar 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka:1,2,3,5,7,8,11,12   

   
Poniedziałek 15.06.2020r.   

  Dzisiejsze zajęcia rozpoczniemy od zaplanowania podróży do Afryki. 

1. „Planujemy podróż do Afryki”  opowiadanie nauczyciela połączone z zabawą 
pantomimiczną; poznawanie krajobrazów i zwierząt Afryki. 
 

 
9 Nauczycielka pokazuje ilustrację przedstawiającą ten kontynent; dzieci podejmują próby 

odnalezienia Afryki na globusie,  
9 Nauczycielka pokazuje paszport i wyjaśnia, do czego jest potrzebny,  
9  „Kasa biletowa” – zabawa – dzieci kupują bilet na samolot do Afryki; 

 
2. „Lot samolotem” – zabawa ruchowa -dzieci wykonują ruchy imitujące podróż samolotem: 

x wsiadają do samolotu - podnoszą najpierw prawą, potem lewą nogę i siadają w kręgu,  
x zapinają pasy - krzyżują ręce na ramionach,  
x włączają silnik samolotu - raz prawą, raz lewą rękę wyciągają przed siebie i cofają,  
x obserwują chmury za oknem - przykładają ręce do oczu tworząc lornetkę, patrzą 
naprzemiennie raz w prawo, raz w lewo,  



x lecą - rozkładają ręce na boki i poruszają się swobodnie po sali.  
 

3. Krótki spacer po dżungli”- zabawa pantomimiczna do opowiadania nauczycielki. N: 
Dotarliśmy do Afryki. Czas ruszać w drogę, przedzieramy się przez dżunglę - ruchy 
rękoma na boki. Musimy być bardzo cicho by nie spłoszyć zwierząt, a także by nie usłyszał 
nas drapieżnik- idziemy na palcach. Kogoś słyszę…O! Jaka miła małpka- pokazanie 
ilustracji; dzieci naśladują ruchy nauczycielki: drapią się po głowie, plecach; skaczą na 
jednej nodze, obunóż. Dość zabawy – małpka jest bardzo głodna, musimy jej pomóc w 
zrywaniu bananów z drzewa-dzieci wspinają się na palcach naśladują zrywanie bananów. 
 

4. „Jakie to zwierzę?" - rozwiązywanie zagadek słownych. Po odgadnięciu zagadki, 
nauczyciel odkrywa ilustrację zwierzęcia. 

 

 

Choć przypomina człowieka 
Na drzewo chętnie ucieka 
Banany zjada łapczywie 
I wrzeszczy przeraźliwie     (małpa) 
 

 
 
Wielkie łapy 
Wielka głowa 
Wokół głowy grzywa płowa 
Kłopot musi mieć prawdziwy 
Z uczesanej takiej grzywy     (lew) 

 

Jest szary, powolny i wielki 
I uszy ma w kształcie wachlarzy, 
Ma trąbę i ogon z pędzelkiem 
Je dużo i dużo też waży     (słoń) 

 
 
 
 

Zagadka dla chętnych dzieci: 
 
Wśród zwierząt najdłuższą ma szyję 
Więc pewno nie często ją myje 
Na sierści ma plamy wzorzyste, 
Wprost z drzewa zrywa liście soczyste      (żyrafa) 



5. Na koniec proponuję zabawę w „Zoo”  z pluszowych zabawek zwierząt egzotycznych 
przyniesionych z domu. Dzieci budują zoo z drewnianych klocków i umieszczają w nim 
swoje zabawki. Można w czasie tej zabawy utworzyć zbióry zwierząt egzotycznych wg 
cechy wskazanej przez nauczyciela, np. stworzyć zbiór zwierząt, które mają rogi, albo zbiór 
zwierząt, które mają długą szyję,itp. Dodatkowo można przeliczać elementy w 
poszczególnych zbiorach. 
 

 
Wtorek 16.06.2020 r. 

           
Na dzisiejszych zajęciach poznamy kilka zabaw ruchowych z zestawu zabaw ruchowych nr 
XX.    

  
ZABAWY RUCHOWYCH DLA DZIECI - ZESTAW XX   
I.   Część wstępna.  

  
Ćwiczenia orientacyjno – porządkowe; dzieci stoją w dwóch szeregach na przeciwległych 
końcach sali na wyznaczonych liniach. Na sygnał szeregi zamieniaja się na miejsca, mijając 
się w biegu. Wygrywa szereg, który szybciej wykonał bieg i ustawił się w szeregu. Powtórzyć 
3x.  

  
II.   Część główna.  
  

1. Ćwiczenia z elementem czworakowania: „Łapka na muszki” – połowa dzieci   
wiąże koło, trzymając ręce wzniesione tak, aby można było swobodnie przebiegać na 
czworakach pozostałe dzieci są myszkami (wbiegają do środka koła i z powrotem). Na 
sygnał „klap” koło się zamyka – dzieci tworzące je przysiadają, a złapane myszki 
powiększają koło. Powtórzyć kilka razy.  
  
2. Ćwiczenia siłowe – mocowanie; „Kto silniejszy” - w parach przodem do 
siebie siad rozkroczny, stopy zwarte ze stopami współćwiczącego, szarfy trzymane 
wspólnie za końce oburącz. Jedno z ćwiczących obniża plecy do leżenia tyłem – 
przeciągając współćwiczącego do skłonu w przód, po czym zmiana ról. Na dany 
sygnał „kto silniejszy”? wspólne przeciąganie się.  

  
3. Zabawa bieżna – „Dobierz sobie parę”- na sygnał dzieci rozbiegaja się w 
dowolnych kierunkach, a na polecenie dobierają się parami tak, jak zapowie n- elka: a. 
żeby różne kolory szarf znalazły się w jednej parze,  
b. żeby jednakowe kolory znalazły się w jednej parze.  
  
4.Ćwiczenia mięsni nóg: „Uważaj, idę” - w siadzie skrzyżnym podpartym – 
przeniesienie nóg w przód do siadu prostego i powrót do siadu prostego.  

  
 III.   Część końcowa.  
  

 Marsz po kole.  
 
 
 



 Środa 17.06.2020 r  
1. Dzisiejsze zajęcia muzyczne zaczniemy od wysłuchania piosenki pt.:”Dżungla”, a 

następnie nauczymy układu ruchowego do tej piosenki 
 

„Piosenka „Dżungla” 

 
„Dżungla, dżungla, taka wielka dżungla ( rozkładamy ręce na boki). 

Poplątane zwoje dzikich lian ( pokazujemy od góry w dół kręcone liany). 
Mieszka sobie w bambusowej chatce ( daszek chatki składamy z dłoni). 

Ambo Sambo dżungli wielki pan ( stukamy się piąstkami po klatce). 

Ref.Strusie mu się w pas kłaniają ( z ręki do łokcia robimy szyję i dziób strusia, kłaniamy się nim). 
Małpy na gitarze grają ( udajemy granie). 

Ambo tu, Ambo tam, Ambo tu i tam (pokazujemy ręką raz w prawo, a raz w lewo). 

Ambo Sambo ( ręce oparte na biodrach). 
Doskonale znam go ( wskazujemy na siebie). 

Węża się nie boi ( pokazujemy ruch pełzania przez węza ręką). 
Ani lwa ( dłonie z rozpostartymi palcami i straszymy „ła,ła”). 

 

 
 

Link do piosenki 
https://www.youtube.com/watch?v=ZpslBSmV7Lg 
 

Czwartek 18.06.2020 r. 
1. Dzisiejsze zajęcia zaczniemy od wyprawy na pustynię. 

 
9 Zaproszenie dzieci w podróż na afrykaską pustynię.  
 

2. Oglądanie fotografii przedstawiających charakterystyczne krajobrazy Afryki. Nauczyciel 
czyta trzy teksty dotyczące kolorów, które występują w Afryce. Następnie prosi dzieci aby 



przy zamkniętych oczach (podczas afrykańskiej muzyki) wybrały jeden kolor i zastanowiły 
się co można spotkać w Afryce właśnie w tym kolorze. Po kilku minutach wspólne 
omawianie pomysłów. 

3. Rozmowa kierowana na temat tego kontynentu. Dzieci udzielają odpowiedzi na pytania 
nauczyciela: 

 
     –  Jak myślicie, czy Afryka jest blisko, czy daleko? 
     –  A jaka tam jest pogoda?  
4. Dzieci grupują ilustracje różnych części garderoby w sensowny sposób. 

Polecenie nauczyciela: Skoro w Afryce jest gorąco, to jak trzeba się tam ubrać?   Wybierzcie 
rzeczy, w które ubierzecie się na wyprawę do Afryki (np. okulary, kapelusz, sandały, bluzeczka, 
krótkie spodenki). 

 
5 „Karawana” – zabawa matematyczna z wykorzystaniem obrazków wielbłądów– 

rozwijanie umiejętności rozróżniania prawidłowego liczenia od nieprawidłowego, 
utrwalająca umiejętność dodawania oraz odejmowania. 

9 Numbi postanowiła policzyć wielbłądy w karawanie– nauczyciel naśladując dziewczynkę 
liczy, ale celowo robi to nieprawidłowo, sprawdza, czy dzieci zorientują się, gdzie tkwi 
błąd. Chętne dziecko pokazuje Numbi właściwy sposób liczenia wielbłądów. 

9  
Numbi układa np. 2 wielbłądów, dokłada 2 i pyta dzieci, ile jest ich razem, następnie 
prosi, aby dzieci wskazały odpowiednie działanie na tablicy: 2 +2 = 4. 
 

9 Numbi ma 5 wielbłądów odkłada 3, ile zostało? 5 – 3 = 2. 
Następnie prosi wybrane dziecko, aby ułożyło odpowiednią ilość wielbłądów do danego 
działania, np.: 1 + 2 = … 
 

 
Piątek 19.06.2020 r.  

1. Na dzisiejszych zajęciach  wykonamy pracę plastyczną pt.: „Zabawne kształty”- 
rysowanie nitką/ włóczką. 

Nakładamy farbę do małego pojemnika i dolewamy niewielką ilość wody. Zanurzamy nitkę/ 
włóczkę i kładziemy do na kartce papieru w taki sposób, aby koniec nitki/ włóczki wystawał 
poza kartkę. Przykrywamy kartkę drugą białą kartką a następnie mocno dociskamy i 
wyciągamy kawałki włóczki/ nitki po kolei. 



Materiały: 

9 włóczka/ nitka 
9 farmy 
9 dwie kartki papieru 
9 woda 

 

 
 

 


