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ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 

Dzień małego Chemika 

 jedno z dzieci przebrane jest za chemika 

 przy pomocy opiekunki wykonuje doświadczenie chemiczne Przy użyciu: sody, octu, oleju, 

barwników 

Dzień wioski indiańskiej 

 Wykonanie dla dzieci opasek indiańskich 

 Wódz wioski rozpala ognisko 

 Młodzi indianie robią namiot tipi 

Dzień Mamy i Taty 

 Dzieci przy pomocy opiekunek ozdabiają laurki 

 Śpiewanie przez opiekunki piosenek o mamie i tacie 

 Omówienie roli mamy i taty w rodzinie 

 wykonanie kwiatków dla mamy 

 

 Co widzisz na obrazku - praca z planszami - Dzieci opowiadają co widzą na obrazku. Rozwój 

mowy 

 To jest ciężkie a co lekkie – klasyfikowanie przedmiotów pod względem ich masy 

 co to za zabawka? dzieci rozpoznają zabawkę przez dotyk 

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE 

 “Sroczka” ilustrowanie ruchami obu rąk treści piosenki 

 “Muzyczny koncert” próby indywidualnego śpiewu przez dzieci poznanych piosenek 

 “Pociąg” zabawa ruchowa ze śpiewem dzieci razem z opiekunką śpiewają piosenkę oraz 

uczestniczą w zabawie 

 “Muzyczne obrazy” dzieci wyrażają swoje przeżycia, emocje wywołane w czasie słuchania 

muzyki 

ZABAWY RUCHOWE 

 Marsz i bieg w różne kierunki, na mocne uderzenie w bębenek zatrzymanie się w miejscu 

 “Rób to co ja” opiekunka wykonuje różne figury a dzieci to naśladują 

 “drzewo na wietrze” dzieci wykonują skłony w prawo i w lewo 

 zabawa z elementem rzutu dzieci podrzucają woreczki oburącz do góry i je łapią 

ZABAWY KONSTRUKCYJNO-MANIPULACYJNE 

 Malowanie farbami plakatowymi na dużym arkuszu kartonu - temat dowolny 

 Domek dla lalek - budowanie domku z dużych klocków piankowych 

 Zabawy stolikowe - układanie układanek, puzzli 

 Budowanie z klocków różnych faktur i typów - rozwój pomysłowości twórczej dziecka 



 Układanie z plasteliny wałków kółek - ćwiczenia ruchliwości palców dłoni oraz stawu 

nadgarstkowego 

 Kolorowanie kredkami świecowymi - wypełnianie faktur kwiatka wiosennego 

ZABAWY TEMATYCZNE 

 Zabawy dowolne w kącikach tematycznych to jest kuchennym lekarskim majsterkowicza 

 “Potrafię sam” samodzielne ubieranie i rozbieranie się (zdejmowanie zakładanie butów 

skarpet, piżamy) 

 “Jestem czysty” - kiedy dlaczego myjemy ręce, ciało, zęby 

 Zajęcia kształtujące prawidłowe nawyki :  

- Porządkowe: sprzątanie zabawek, zasuwanie krzeseł 

- Grzecznościowe: nauka zwrotów grzecznościowych 

- Higieniczne: sygnalizowanie i samodzielne załatwianie potrzeb fizjologicznych 

 

“BYŁA SOBIE ŻABKA MAŁA” 

1. Była sobie żabka mała. 
RE-RE, KUM-KUM, RE-RE, KUM-KUM, 
która mamy nie słuchała. 
RE-RE, KUM-KUM, bęc. 
 
2. Na spacery wychodziła 
RE-RE, KUM-KUM, RE-RE, KUM-KUM, 
innym żabkom się dziwiła. 
RE-RE, KUM-KUM, bęc. 
 
3. Ostrzegała ją mamusia 
RE-RE, KUM-KUM, RE-RE, KUM-KUM, 
by zważała na bociusia. 
RE-RE, KUM-KUM, bęc. 
 
4. Przyszedł bociek niespodzianie 
RE-RE, KUM-KUM, RE-RE, KUM-KUM, 
i zjadł żabkę na śniadanie. 
RE-RE, KUM-KUM, bęc. 
 
5. A na brzegu stare żaby 
RE-RE, KUM-KUM, RE-RE, KUM-KUM, 
rajcoway jak te baby. 
RE-RE, KUM-KUM, bęc. 
 
6. Jedna drugiej żabie płacze 
RE-RE, KUM-KUM, RE-RE, KUM-KUM, 
"Już jej nigdy nie zobaczę". 
RE-RE, KUM-KUM, bęc. 
 
7. Z tego taki morał mamy 
RE-RE, KUM-KUM, 
RE-RE, KUM-KUM, 
trzeba zawsze słuchać mamy. 
RE-RE, KUM-KUM, bęc. 



 

 


