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Propozycje zajęć i zabaw od 22.06.2020r.-26.06.2020r.       

       

Tematyka:  Podróż do Afryki 

  

Realizacja obszarów edukacyjnych:      

    
Obszar 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka: 1,5,6.7,9  

Obszar 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka: 7,8 

Obszar 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka: 1,2,3,4,5,8,11,12,13    

    

Poniedziałek 22.06.2020r. 

  Dzisiejsze zajęcia rozpoczniemy od spotkanie z egzotycznymi zwierzętami. 

1. „Zwierzęta sawanny” – zabawa dydaktyczna, poznanie nazw i wyglądu wybranych 

zwierząt egzotycznych, słuchanie wierszy J. Brzechwy, dostrzeganie elementów 

humorystycznych w utworach. Wraz z papugą dzieci wybierają się na sawannę. 

Nauczyciel przygotowuje ilustracje krajobrazu i zwierząt. Animuje papugę i opowiada: 

Sawanna to afrykańska łąka. Rosną tam rośliny, które nie potrzebują dużo wody, np. trawa 

słoniowa. Jest bardzo wysoka, może nawet przerosnąć słonia. Na sawannie rosną drzewa 

tak grube, że można w ich wnętrzu zamieszkać, oraz krzewy o bardzo ostrych kolcach. 

Oczywiście na sawannie mieszkają także zwierzęta. Nauczyciel stawia na środku koszyk 

z pluszowymi zwierzątkami. Recytując wiersze, porusza maskotkami (panterą, żyrafą, 

słoniem), tworząc miniteatrzyk: 

Pantera 

Pantera jest cała w cętki,  

A przy tym ma bieg taki prędki,  

Że chociaż tego nie lubi,  

Biegnąc – własne cętki gubi.  

Żyrafa 

Żyrafa tym głównie żyje,  

Że w górę wyciąga 

szyję, A ja zazdroszczę 

żyrafie, Ja nie potrafię.  

Krokodyl 

„Skąd ty jesteś 

krokodylu?” „Ja? Znad 

Nilu. 

Wypuść mnie na kilka 

chwil, To zawiozę cię nad 

Nil”. 

Słoń 

Ten słoń nazywa się Bombi. 

Ma trąbę, lecz na niej nie 

trąbi. Dlaczego? Nie bądź 

ciekawy, To jego prywatne 

sprawy.  

 

2. „Tygrysy w słońcu” – zabawa ruchowa. Dzieci ustawiają się na dywanie, tak aby miały 

dużo miejsca: - Tygrysy wygrzewają się w słońcu – (dzieci lezą na dywanie w wygodnej 

dla siebie pozycji). - Tygrysy chodzą leniwie - (dzieci na czworakach idą w dowolnym 

kierunku). - Tygrysy robią koci grzbiet - (kładą się, aby ponownie wygrzać się w słońcu). 

Zabawę powtarzamy 3, 4 razy. Miłej zabawy ! 
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3.  „Afrykański masażyk” – na zakończenie zajęć proponuję coś na odprężenie. Przed 

rozpoczęciem masażyku warto przećwiczyć z dzieckiem kreślenie w powietrzu 

poszczególnych jego elementów. Dziecko siada na dywanie przed osoba dorosłą. Rodzic 

czyta wierszyk i jednocześnie pokazuje, w jaki sposób rysować po plecach dziecka. Po 

skończonym masażyku następuje zamiana ról.  

Treść wierszyka: 

 Afrykańskie słońce mocno w plecy piecze - ( rysowanie koła)  

Nasz dżip po pustynnym piasku wolno jedzie - (rysowanie dwóch małych kół)  

Wtem widzimy słonia, który wolno człapie - (naśladowanie palcami chodu słonia)  

Przy palmie siedzi małpa po głowie się drapie - (drapanie)  

A ja przytulam się mocno do mojego taty - (gest objęcia partnera)  

Bo właśnie biegną do nas ogromne żyrafy - (uderzanie delikatnie pięściami)  

Wtem burza piaskowa niebo przesłoniła - (rysowanie chmur)  

Cała nasza grupa w namiocie się skryła. (rysowanie trójkąta) 

 

Wtorek 23.06.2020r. 

                

Na dzisiejszych zajęciach utrwalimy sobie kilka zabaw ruchowych, które dzieci miały 
okazję poznać z kolejnego zestawu zabaw ruchowych. 

   

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.   
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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 24.06.2020 r   

 Dzisiejsze zajęcia muzyczne zaczniemy od próby nauki piosenki pt.: „Murzynek malutki”. 

1. Zabawa z piosenką „Murzynek malutki”. 

„MURZYNEK MALUTKI” 

 Poniżej przesyłam link do piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=BmNmmU94wS0 

 

Czwartek 25.06.2020r. 

Dzisiejsze zajęcia zaczniemy od wysłuchania wiersza J. Tuwima  „Murzynek Bambo". 

Julian Tuwim 

„Murzynek Bambo” 

 

Murzynek Bambo w Afryce mieszka , 

czarną ma skórę ten nasz koleżka. 

 

Uczy się pilnie przez całe ranki 

Ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki. 

 

A gdy do domu ze szkoły wraca , 

Psoci, figluje - to jego praca. 

 

Aż mama krzyczy: "Bambo, łobuzie!' 

A Bambo czarną nadyma buzię. 

 

Mama powiada: "Napij się mleka" 

A on na drzewo mamie ucieka. 

 

Mama powiada :"Chodź do kąpieli", 

A on się boi że się wybieli. 

 

Lecz mama kocha swojego synka. 

Bo dobry chłopak z tego murzynka. 

 

Szkoda że Bambo czarny , wesoły 

nie chodzi razem z nami do szkoły. 

https://www.youtube.com/watch?v=BmNmmU94wS0
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1. Omówienie treści wiersza na podstawie pytań nauczyciela: 

 

- Czy wiecie gdzie mieszka Murzynek? 

- Co robi Bambo po powrocie ze szkoły? 

- Czemu Murzynek ucieka na drzewo? A czemu nie chce się kąpać? 

 

2.  „W Afrykańskiej wiosce” – zabawa dydaktyczna polegająca na określaniu cech 

charakterystycznych wyglądu murzynka- Afrykanina. 

Następnie następuje porównywanie wyglądu Afrykańczyków i Europejczyków oraz 

charakterystycznych elementów ich kultury (budowle, sposób ubierania się), doskonalenie 

sprawności manualnej (karta pracy). Nauczyciel prezentuje fotografie afrykańskich dzieci 

(chłopca i dziewczynki) oraz ich domu. Następnie prosi dzieci, żeby wskazały, czym różnią się 

dzieci z Afryki, od ich koleżanek i kolegów z grupy. 

 

Zabawa ruchowo-ortofoniczna „ Wesołe murzynki”- dzieci mają za zadanie naśladować wspinanie się 

po drzewach, grę na tam-tamach. Dodatkowo dziecko ćwiczy mięśnie narządów mowy na 

zgłoskach  „fili-fili”, „umba-umba”, „cziki-cziki”. 

 

Piątek 26.06.2020r. 

Na dzisiejszych zajęciach  wykonamy pracę plastyczną pt.: „Wąż boa” 

1. „Wąż boa” – praca plastyczna, ozdabianie szablonu i zaginanie według instrukcji, 

doskonalenie sprawności manualnej. Dzieci dostają od nauczyciela sylwetkę węża. 
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Następnie ozdabiają go według własnego pomysłu i zaginają jak wachlarz. Z cienkiego 

paska papieru przyklejają długi język. 

2. Po zakończeniu pracy plastycznej proponuję zabawę „Długi jak wąż” – zabawa 

dydaktyczna, porównywanie długości kolorowych węży, stopniowanie przymiotników. 

Nauczyciel kładzie na podłodze różnej długości węże. Dzieci porównują długość 

(początkowo dwóch), stosując określenia: dłuższy, krótszy. Następnie nauczyciel dokłada 

trzeciego węża, a dzieci opisują ich długość, stopniując przymiotniki: długi, dłuższy, 

najdłuższy lub krótki, krótszy, najkrótszy. 

 

 

 


