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Piosenka obowiązująca w tym tygodniu „Kukułeczka”: 

https://www.youtube.com/watch?v=HDZLlBE0Ng8 

 

1. Powitanie – zabawa integracyjna. 

Witanie się różnymi częściami ciała. Rodzic wymienia poszczególne części ciała, dziecko 

powtarza za nim. Rodzic razem z dzieckiem stykają się np. łokciem, stopą , palcem itp.  

 

2. „Do kosza”-  zabawa dydaktyczna. Na podstawie ilustracji , rodzic wraz z dzieckiem  stara się 

określić pozytywne i negatywne zachowania ludzi. Dzieci zaznaczają pozytywne i negatywne 

zachowania . W oddzielnym pliku prześlę Państwu ilustracje .  

 

Karta pracy nr 113. Rodzic wraz z dzieckiem układają historyjkę obrazkową, objaśniają 

kolejność zdarzeń , oceniają zachowania bohaterki.  

 

3. „Pudełkowy świat”- zabawa konstrukcyjna inspirowana wierszem „Kosz” A. Frączek.  

Rodzic czyta dziecku treść wiersza i na podstawie wiersza tworzy razem z dzieckiem 

konstrukcje z różnego rodzaju kartonowych pudełek np. zamek, dom, samochód itp.  

Kosz 

- Ktoś postawił dziś pod słupem  

kosz blaszany…Ale super!- 

ciesz się rozbójnik Paweł. 

- Świetnie będę miał  zabawę! 

 

Kosz zamienić można w statek, 

czołg, samolot lub armatę, 

można dać do środka nurka 

i się turlać po pagórkach. 

 

Z klapy można zrobić  zbroję  

i w tej zbroi toczyć boje, 

można ciągnąć ja na sznurku  

albo toczyć po podwórku, 

https://www.youtube.com/watch?v=HDZLlBE0Ng8


aż powstanie hałas taki, 

że sąsiedzi umkną w krzaki. 

Można, 

można…. 

 

- Nie ma mowy! 

Wybij sobie figle z głowy! 

pan dozorca nadbiegł z krzykiem,  

- co ja mam z tym rozbójnikiem…! 

Czołg? 

Armata? 

Rycerz w zbroi?!! 

Chciałbyś się w ten kosz wystroić? 

Przecież wszyscy -nawet dzieci- 

Wiedzą, że to kosz na śmieci! 

 

Agnieszka Frątczak Źródło: „Dobre obyczaje czyli z przyrodą za pan brat” 

 

 

4. Pudełkowe zwierzaki – praca plastyczna.  

Dzieci z pomocą rodziców wykonują z kartonowych pudełek wybrane zwierzęta np. kotki, 

pieski , lwy poprzez doklejanie elementów z papieru, kawałków materiału, pomponów, piórek 

itp., rysowanie. Dzieci decydują jakie elementy chcą przykleić, a rodzic pomaga. Na 

zakończenie dzieci pomagają sprzątać stanowiska pracy.  

Środki dydaktyczne: kartonowe pudełka, papier kolorowy, kawałki materiałów, pompony, 

sznurki, klej, mazaki, kredki, nożyczki.  

 

Zachęcam Państwa do wstawiania zdjęć prac na naszej Puchatkowej grupie. 😊 

 

5. „Zwierzaki” – zabawa dowolna z własnoręcznie wykonanymi zabawkami. 

 

 

 


