
 CZWARTEK 03.12.2020

TEMAT: ZBUDUJMY COŚ RAZEM!

CELE OGÓLNE: 

-poszerzanie świadomości dzieci na temat korzyści wynikających ze wspołdziałania ludzi; 

-doskonalenie umiejętności projektowania prostych modeli; 

-wprowadzenie pojęcia matematycznego – długość.

 Zabawy dowolne. Zachęcanie dzieci do podejmowania rożnego rodzaju zabaw: konstrukcyjnych, 

manipulacyjnych, tematycznych, plastycznych. Rozwijanie inteligencji wielorakich u dzieci.

Powitanka:

https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo 

Zestaw ćwiczeń porannych nr 14. 

1. „Kucharz” – zabawa naśladowcza. Prowadzacy pokazuje (naśladuje ruchem) i opowiada proces 

przygotowywaniai pieczenia ciast, mieszania składnikow, wypieku, krojenia itp., dzieci naśladują

wszystkie ruchy.

2. „Krzywe zwierciadło” – zabawa pantomimiczna. Stajemy w parach. Jedna osoba pokazuje jakąś emocję, 

drugia naśladuje jej przeciwieństwo. Poźniej następuje zamiana ról.

https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo


3. „Baletnica” – improwizacja ruchowa przy muzyce. Dzieci wykonują dowolne figury taneczne

przy muzyce.  

Słuchanie piosenki pt. "Zawody" 

https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc  

Kształtowanie codziennych nawykow higienicznych.

 Wszyscy dla wszystkich – zapoznanie z wierszem J. Tuwima, rozmowa na temat utworu.

Wszyscy dla wszystkich
Julian Tuwim

Murarz domy buduje,
Krawiec szyje ubrania,
Ale gdzieżby co uszył,

Gdyby nie miał mieszkania?
A i murarz by przecie
Na robotę nie ruszył,

Gdyby krawiec mu spodni
I fartucha nie uszył.

Piekarz musi mieć buty,
Więc do szewca iść trzeba,

No, a gdyby nie piekarz,
Toby szewc nie miał chleba.

Tak dla wspólnej korzyści
I dla dobra wspólnego

Wszyscy muszą pracować,
Mój maleńki kolego.

Prowadzący pyta: 

-O jakich zawodach była mowa w utworze?. 

Prowadzący ponownie czyta wiersz, dzieci probują wskazać każdy zawod. Przedszkolaki przeliczają liczbę 

zawodow w wierszu. Następnie prowadzący pyta: 

-Jaki zawód jest najważniejszy?. 

Rozmowa z dziećmi, burza mozgów, doprowadzenie do wniosku, że wszystkie zawody się uzupełniają i są 

ważne. 

Poszerzanie wiedzy na temat zawodow związanych z budownictwem. Prowadzący pyta dzieci, jakie zawody

są potrzebne do tego, żeby zbudować dom (architekt, murarz, hydraulik, elektryk itd. – prowadzacy 

podpowiada, wyjaśnia, zapoznaje dzieci z nieznanymi zawodami). 

https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc
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 „Mierzenie spinaczami” – dzieci sprawdzają za pomocą spinaczy, jak długie są: stoł, krzesło, ołowek,

długopis, książka itd. 

 „Czym mierzymy długość?” – zapoznanie dzieci z rożnymi narzędziami do odmierzania długości.

Prowadzący prezentuje rożne miarki do mierzenia długości (np. krawiecką, budowlaną) lub ich zdjęcia. 

Dzieci mierzą miarkami rożne obiekty, obwod talii itp. 

 

 

 

 „Mierzymy się” – porownywanie wzrostu dzieci i innych domowników. Na dużym brystolu wywieszonym 

na ścianie narysowana jest miarka (centymetry). Wszyscy mierzą się kolejno, zaznaczają wzrost i zapisują 

imiona. Następnie dzieci porownują zaznaczone długości. Określają, kto jest najwyższy, kto najniższy itd.

Przyjżyj się uważnie i wykonaj zadania. Dostrzeganie cech wielkościowych, szacowanie i porownywanie 

długości.



 

-Który przedmiot jest najkrótszy?

-Który przedmiot jest najdłuższy?

-Czy potrafisz powiedzieć jaką długość mają wszystkie przedmioty?

-Który przedniot ma długość 3, a który 5?



-Która kredka jest najkrótsza?

-Która kredka jest najdłuższa?

 

-Wskaż kolejne żyrafy  od najniższej do najwyższej.



 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 14. 

1. „Zawody” – zabawa ruchowa tworcza. Dzieci poruszają się po pomieszczeniu przy dźwiękach muzyki.

W przerwie prowadzący wymienia nazwę zawodu, dzieci naśladują czynności wykonywane w tym

zawodzie.

2.„Zawody strażackie” – tor przeszkod wg. pomysłu prowadzącego,np.

 Dzieci po kolei wykonują poszczegolne zadania: bieg raczkiem do wyznaczonego punktu pomieszczenia, 

następnie dookoła punktu, po drodze zabranie piłki, trafienie z linii do kosza na bieliznę (proby trwają tak 

długo, aż dziecko trafi), dalej na czworakach pod tunelem z krzeseł, po skakance stopa, za stopą, z jajkiem 

gotowanym na łyżce do mety. Rodzice nagradzają brawami dziecko, nadają  mu tytuł „Najszybszego 

strażaka”.

3. „Na kolei” – prowadzący wręcza dziecku kocyk, dzieci klękają na kocykach i odpychają się rękami. Dziecko 

jest lokomotywą, pozostali domownicy to kolejne wagoniki. Dzieci naśladują odgłosami pociąg. Lokomotywa

i wagoniki poruszają się po torze, zatrzymują się na stacjach, dzieci wymieniają nazwy miejscowości. Trasa

liczy dwa okrążenia wokół pomieszczenia. 

Wyjście do ogrodu. Zachęcanie do przebywania na powietrzu bez względu na pogodę. Dostosowywanie 

ubrania do warunkow atmosferycznych.

 „Mierzenie stopami i krokami” – zabawa matematyczna. Dzieci mierzą odległości między poszczegolnymi

punktami w ogrodzie lub w pomieszczeniu – krokami, stopami, itd. 

 „Wieża” – zabawa w budowanie wieży z pudełek po serkach i jogurtach.  Opakowania leżą dnem do góry. 

Na denkach napisane są liczby od 1 do 6. Dziecko z grupy rzuca kostką, bierze pudełko z liczbą 

odpowiadającą liczbie oczek na kostce i układa je jako podstawę wieży. Następnie  wykonuje te same 

czynności. Prowadzący zwraca uwagę, by układać opakowania raz dnem, raz gorą w stosunku do siebie. 



Pokoloruj niższy dom



 

Wytnij domki iułóż od największego do najmniejszego.

 


