
 

 

Drodzy Rodzice i kochane Dzieci w dniu dzisiejszym w dalszym ciągu będziemy utrwalali poznaną 

w tamtym tygodniu piosenkę oraz wykonamy ciekawą prace plastyczną :)  

 

 
Wtorek , 23.06.2020  
Temat dnia: „Tratwa” 
 
Cele: 
Dziecko: 

• potrafi przywitać się piosenką 

• potrafi regulować siłę wydechu 

• potrafi zaśpiewać poznaną piosenkę  

• naśladuje i odtwarza ruchy 

• potrafi wykonać pracę plastyczną 

 
 

1. „Boogie woogie”- powitanka. 

 Na dzień dobry lubiana i tańczona często w przedszkolu zabawa taneczna z piosenką 

 „Boogie woogie”. 

 https://www.youtube.com/watch?v=5OtqedVBlMg  

 

2. „Wyścigi kulek”- ćwiczenia oddechowe (regulowanie wdechu i wydechu). 

  Zadaniem dzieci jest zrobienie z kartki lub chusteczki higienicznej kuleczki, a następnie 

 muszą przedmuchać ją z jednego końca pokoju na drugi. Dzieci mogą również położyć 

 kulkę po jednej stronie stołu i muszą zdmuchnąć ją ze stołu po drugiej  stronie :).  

 

3. „Lato na dywanie”- dalsza nauka piosenki. 

Zapraszam teraz aby dzieci potańczyły do poznanej w tamtym tygodniu piosenki.  

https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ  

Po jej zaśpiewaniu i zatańczeniu spróbujcie za pomocą drewnianych łyżek lub innych wybranych 

przez Was przedmiotów znajdujących się w kuchni wystukać rytm piosenki :) 

 

4. „Gdzieś daleko w Afryce”- zabawa ruchowa. 

Najpierw dzieci przykładają rękę do czoła, jakby patrzyli na coś z daleka, następnie pokazują 

rękami ruch falisty i odległość małą, dużą między dłońmi. Gdy jest mowa o pływaniu – pokazują 

rękami pływanie „żabką”, dalej – pływanie „pieskiem”, a następnie klaszczą w dłonie. 

 



 

 

„Daleko, gdzieś w Afryce, 

Gdzie płynie rzeka Nil 

Tam mały krokodylek 

Ze swym ojcem był. 

Tam sobie pływali, 

Tam sobie hasali 

Naprawdę, mówię wam.” 

 

5. „Tratwa”- praca plastyczna. 

 Przedstawiam Wam dwie propozycje wykonania pracy plastycznej. Proszę abyście sami 

 wybrali tą która bardziej przypadnie Wam do gustu :) 

 

 Propozycja nr 1 

 

 Potrzebne będą: 

 zakrętki od słoika, plastelina, patyczki do szaszłyków, kartki z bloku technicznego i 

 nożyczki. 

 

 Propozycja nr 2 



 

 

 Potrzebne będą: patyczki po lodach, lub drewniane szpatułki, klej typu wikol, kartki z bloku 

 technicznego.  

 Przydadzą się również flamastry do namalowania ładnych wzorów na tratwie lub 

 stworzenia piratów - jak na obrazku :) 

 

6. „Poszukiwacze skarbów”- propozycja zajęć popołudniowych. 

Zabawa wymaga od rodzica trochę wkładu … ale naprawdę warto :) 

 Przygotowujemy mapę domu lub ogródka. Zaznaczamy na niej miejsca gdzie znajdują się 

 karteczki z wskazówkami do ukrytego skarbu. Pierwsza karteczka mówi o tym gdzie szukać 

 następnej itd.  Im więcej karteczek tym dłuższa zabawa. Można je pozostawiać w każdym 

 pokoju, zakamarku. Na ostatniej kartce oczywiście zapisujemy informację gdzie znajduje się 

 skarb. 

 Milej zabawy ! 

Pozdrawiam Was serdecznie  

Pani Justynka :) 

 

 


