
Wtorek 23.06.2020 

 

1. Doskonalenie umiejętności konstruowania gier i ich rozgrywania. 

Przebieg zajęć: 

1. Rodzic rozkłada na stole arkusz papieru, obok kładzie kredki, mazaki, kostki do gry, pionki 

i klocek do odmierzania płytek chodniczka. 

2. Kotki wędrują do miski mleka. Muszą pokonać długą drogę. Po drodze spotykają psa                   

w budzie – muszą go ominąć. Idą dalej, a tu woda zerwała mostek . Kotki nie chcą zamoczyć 

łapek i szukają drogi okrężnej. Kotek, który stanie na zamalowanym polu ( przy myszce) nie 

może przepuścić takiej okazji i biegnie za nią, cofając się na wskazane pole, a myszka 

chowa się do mysiej dziurki. Wygrywa kotek, który pierwszy dobiegnie do miski z mlekiem. 

3. Rodzic przygląda się planszy i stwierdza, że to wszystkie pułapki, premie i możemy 

rozpocząć grę. 

4. Koniec gry. Kiedy zwyciężył kotek - dziecka wtedy rodzic składa gratulacje i oznajmia, że 

nic nie szkodzi, że przegrał. Pokazuje w ten sposób, jak należy zachować się w sytuacji, gdy 

się przegrywa. 

5. Rodzic rozkłada na stole nowy arkusz i wyjaśnia, że gra o ścigających się kotkach była 

jego grą, a dziecko pomogło mu ją ułożyć. Proponuje ułożenie dziecku jego własnej gry. 

 

 

Karty pracy do uzupełnienia- karta numer 38. 



2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem gazet. 

 

Potrzebne materiały: 

- gazety,  

- muzyka dowolna, 

- utwór muzyczny Lawrance z Arabii- https://www.youtube.com/watch?v=jdFwhhH2x7I 

 

 PODRÓŻ CZARODZIEJSKIM DYWANEM 

Zabawa z użyciem gazet. Rodzic oznajmia dziecku, że dziś wybiorą się w podróż do królestwa 

gazet- latającym dywanem. Daje dziecku gazetę, dziecko siada na gazecie- dywanach                                 

i przemieszczają do Królestwa Gazet słuchając motywu muzycznego- Lawrence z Arabii. 

SZUKANIE DOMKÓW 

Zabawa z pauzą przy muzyce. Dziecko chodzi  po pomieszczeniu przy muzyce, zwiedza 

Królestwo Gazet i szuka dla siebie domków, stają na gazecie w czasie pauzy. 

CZYTANIE GAZETY 

Dziecko ujmując gazetę obiema rękami „czyta” ją, wędrują po sali lub tworzą wymyśloną przez 

siebie pozycję ( stoi , leży, siedzi, klęczy, może zmieniać natężenie głosu). 

IDZIEMY NA SPACER 

Dziecko zakłada na głowę gazetę-kapelusze i spaceruje przy muzyce. 

Na hasło: 

• wieje wiatr – dziecko unosi gazetę w górę i porusza nią (w czasie przerwy w muzyce) 

• spacer przy muzyce – dziecko spaceruje 

• pada deszcz – dziecko uderza paluszkami o zwisającą  swobodnie gazetę 

• burza z piorunami – dziecko mocno uderza palcami o gazetę i przedziera ją kilkakrotnie 

PRZESKOCZ KAŁUŻĘ 

Dziecko rozkłada gazety na podłodze w dowolnym miejscu. Biega, przeskakują przez gazety. 

TANIEC MOTYLI 

Dziecko składa gazetę, tak by utworzyły skrzydła motyla. Motyl porusza się w rytm muzyki. 

Fruwa wysoko, przysiada na kwiatach, tańczy ze sobą. Gdy zachodzi słońce, zasypia na 

swoich kwiatach. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jdFwhhH2x7I

