
 

Dzień dobry Drodzy Rodzice i Kochane Koteczki! J 

Środa: 03.06.2020 

Temat tygodniowy:  Sport to zdrowie 

Temat dnia: Piłka 

Cele: dziecko: 

–porównuje obrazki  
– opisuje cechy fizyczne przedmiotów  
– ćwiczy umiejętność rzutu piłką  
– rysuje koła  
– doskonali prawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego 
– przyjmuje prawidłową postawę ciała podczas rysowania  
–układa przedmioty w odpowiedniej sekwencji 
– ćwiczy przeliczanie przedmiotów na konkretach 
– dba o bezpieczeństwo podczas zabawy ruchowej  
 

1. „Piłka, piłeczka” – praca z obrazkiem; oglądanie różnych rodzajów piłek (rzeczywistych i 
na zdjęciach); porównywanie wielkości, kształtów, ciężaru, koloru, opisywanie ich; 
nazywanie dyscyplin sportowych, w których piłki są wykorzystywane 

 
            Potrzebne pomoce: piłki: pingpongowa, tenisowa, lekarska, futbolowa, do koszykówki,                                  
            do siatkówki itp., fotografie lub rysunki piłek  ZAŁĄCZNIK 1 
 
 

2. „Rzut do kosza” – zabawa z elementami rzutu. Rodzic zaznacza taśmą linię, przy której 
ustawia się dziecko oraz, odpowiednio dalej, ustawia kosz. Dziecko staje na taśmie i 
próbuje wcelować piłką do kosza. Dziecko próbuje rzutów do czasu, aż uda się wrzucić 
piłkę do kosza. Wówczas rodzic odstawia kosz nieco dalej i zabawa rozpoczyna się od 
nowa. 

 
            Potrzebne pomoce: kosz, piłka 
 



3. „Koło” – praca plastyczna, kreślenie kół na kartce A3. Dzieci kreślą duże koła ręką w 
powietrzu, palcem na plecach mamy lub taty, na wewnętrznej stronie dłoni. Następnie 
starają się kreślić kolorowe koła kredkami na kartkach A3. Po skończonej pracy każde 
koło mogą ozdobić ruchomymi lub dorysowanymi oczami; Nazywanie barw 
podstawowych; ćwiczenie właściwego chwytu kredki; dbanie o zachowanie porządku po 
skończonych zajęciach . 

  
            Potrzebne pomoce: białe kartki A3, kredki, ruchome oczy 
 
 
Zabawa popołudniowa: 
 
„Najmniejsze – największe” – zabawa matematyczna; układanie kolorowych papierowych kół 
od najmniejszego do największego; przeliczanie kół 
 
Potrzebne pomoce: papierowe koła o różnych wielkościach, po pięć dla dziecka 
 
W ogrodzie: „Do bramki” – zabawa z piłką. Dzieci starają się kopać piłkę tak, aby ta wpadła do 
bramki. Każde dziecko ma szansę na tyle powtórzeń, by osiągnąć sukces. 
 
Potrzebne pomoce: piłka, bramka 
 
 
 
 
 

                                                          
                                                        WSPANIALE 
  
 
 
 
 

Życzymy miłej zabawy ! 
Pani Ola i Pani Angelika J 
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