
TEMATYKA TYGODNIA: Tydzień Dziecka. 

 

 

 
 

TEMAT DNIA: Dzieci lubią ruch i muzykę. 

03.06.2020 r. (środa) 

Potrzebne materiały: piłka, koszyczek, kubek, jabłko, zabawka, łyżka, grzebień, 

długopis. 

Kochane dzieciaczki w przedszkolu w każdą środę ćwiczymy, a więc aby tradycji stało 

się zadość - zaczynamy… 

 

1. „Zabawy z piłką” - ćwiczenia ogólnorozwojowe (dzieci 4, 5 i 6-letnie). 

https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE  

 

2. „Piłka na ręczniku” – zabawa doskonalenia umiejętności współpracy                                     

i koordynacji wzrokowo-ruchowej (dzieci 3,4,5 i 6-letnie). 

https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE


Dziecko podczas tej zabawy uczy się uważnie obserwować zachowanie drugiej osoby 

oraz odczytywać sygnały płynące  z ciała. 

Rodzic z dzieckiem stają  naprzeciwko siebie, trzymając między sobą rozciągnięty 

ręcznik. Rodzic prosi: Trzymajmy go za „rogi” - następnie po umieszczeniu na nim piłki 

– mówi: delikatnie kołyszemy, tak żeby piłka nie spadła. Na ustalony wcześniej                        

z dzieckiem sygnał podrzuca ręcznik do góry razem z piłką, ale nie puszcza rogów.  

Sygnałem może być: start, już, góra! Może być imię dziecka, bądź umowa że 

wymieniamy kolory i na dany kolor podrzucamy. 

 

 

 

3.  „Dotykamy się” - zabawa ruchowa (dzieci 3,4, 5, 6 -letnie). 

Dziecko (lub dzieci) maszeruje po pokoju. Na umówiony sygnał dziecko łączy się                 

z rodzeństwem lub rodzicem w parę, dotykając się częściami ciała wymienianymi przez 

rodzica: ręce, kolana, łokcie, głowa, brzuszek... 



4. „Powtórz po mnie” - zabawa słuchowa (dzieci 4,5 i 6-letnie). 

Rodzic prosi o zamknięcie oczu, wyklaskuje rytm, który dziecko ma powtórzyć. 

5. „Zrób to, co mówię” - zabawa ruchowa przy muzyce (dzieci 3,4,5 i 6-letnie). 

Dziecko porusza się swobodnie po pokoju w rytm muzyki. Podczas pauzy wykonuje 

polecenia rodzica. Na przykład: 

 Usiądź na krześle. 

 Stań plecami do ściany. 

 Zrób 5 skłonów. 

 Stań na jednej nodze. 

 Podskocz 3 razy. 

6. „Letnia burza” – zabawa paluszkowa. (dzieci 4,5 i 6-letnie) 

 

 

 

 



Dziecko siada wygodnie przy stole. Rodzic czyta i prosi aby dziecko wykonywało 

polecenia: 

Narracja: „W piękny letni dzień gdy wiele dzieci było na spacerze, nagle słońce 

schowało się za chmurami i nadciągnęła burza". Dzieci palcami obu rąk „wędrują" po 

stole. 

Narracja: „Wszyscy próbują się schować". Uczniowie opierają o krawędź stołu same 

końce palców. 

Narracja: „Zaczyna już kropić deszcz". Dzieci jednym palcem pukają lekko w blat stołu. 

Narracja: „A potem spadają pierwsze duże krople deszczu". Uczestnicy pukają na 

przemian dwoma palcami w blat. 

Narracja: „Deszcz pada i pada i pada".  Uczniowie Bębnią wszystkimi palcami po stole. 

Narracja: „Deszcz pada coraz bardziej rzęsiście. W końcu leje jak z cebra". Dzieci 

wykonują gest zacierania rąk. 

Narracja: „Nagle zaczyna padać grad, mimo, że jest środek lata". Uczniowie pukają 

kostkami palców o lat stołu. 

Narracja: „Na niebie pojawiają się błyskawice".  Uczniowie szybko - jak błyskawica- 

wyrzucają ręce do góry. 

Narracja: „Słychać donośne grzmoty". Dzieci biją pięściami w stół. 

Narracja: „Stopniowo burza cichnie". Uczestnicy uderzają powierzchnią dłoni                        

o krawędź stołu. 

Narracja: „Nadarza się okazją, aby prędko pobiec do domu". Uczniowie przebiegają 

palcami szybko po blacie stołu i chowają ręce pod jego krawędzią. 

Narracja: „Chmury przerzedzają się na niebie, zza nich wygląda słońce. Wszyscy się 

cieszą!". Dzieci rysują w powietrzu słońce i klaszczą. 

 

 

 



7. „Mój szczęśliwy los” - zabawa dydaktyczna. (dzieci 4, 5 i 6-letnie) 

Rodzic w koszyczku umieszcza różne przedmioty (np. kubek, jabłko, zabawka, łyżka, 

grzebień, długopis). Przykrywa koszyczek. Dziecko losuje przedmiot i układa zdanie                

z nazwą wybranego przedmiotu. 

 

8. „Małe nasionko” – zabawa wyciszająca, relaksacyjna. (dzieci 3,4,5 i 6-letnie) 

Rodzic włącza relaksacyjną, spokojną muzyką oraz zasłania okna aby uzyskać słabe 

oświetlenie. Dziecko udaje wzrost drzewa. Zaczyna na kolanach, z pochyloną, 

podwiniętą głową. Stopniowo przedłuża linię ramion, jak budzący się ze snu kot. 

Udaje malutkie nasionka, które w tempie powolnej muzyki zaczyna wyrastać                      

i stawać się wielkim drzewem. Gałęzie, czyli ramiona, rozciągamy w górę, podczas 

bardzo wolnego unoszenia się na stopy. To uspokajające ćwiczenie można powtarzać 

kilka razy, np. udając, że sadzimy cały las, pełen różnych drzew i krzewów. 

 

UWAGA 5 i 6 – LATKI! 

Pamiętajcie o systematycznej pracy w książkach zgodnie z tematyką tygodniową (od 

strony 29 do strony 33 w rozłożeniu na cały tydzień). 

 

 


