
PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA CZWARTEK 18.06.2020 :)

1. Dzień  dobry!  Dziejszy  dzień  rozpocznijmy od  gimnastyki.  Załóżcie  wygodny  strój  i

zaczynamy!

• Zabawa orientacyjno –  porządkowa:  Poszukiwanie  zabawek  w sali.  Dzieci  biegną w

określone  miejsce  w  sali  lub  podwórka,  gdzie  znajduje  się  zabawka,  której  nazwę

zapowiada  rodzic.  Dzieci  naśladują  ruch  przedstawionej  zabawki  oraz  prezentują  ją

artykulacyjnie, np.: piłka – hop, zajączek – kic, pajac – fiki, miki itp. 

• Ćwiczenia dużych grup mięśniowych: Piłka duża – piłka mała. Dzieci w pozycji stojące 

wykonują duże ruchy rozmachowe przedstawiając zarys dużej piłki, następnie małymi 

ruchami rąk przedstawiają piłkę małą.  

• Ćwiczenia równowagi: Pajac chodzi po kamieniach. Marsz  z wysokim unoszenie kolan. 

Na hasło – przeszkoda, stanie jednonóż. Należy ćwiczyć na zmianę chód i stanie 

jednonóż na prawej i lewej nodze. 

• Bieg: Koniki:.Bieg i chód w różnych kierunkach. Koniki biegają na zmianę: szybki i 

wolno.

• Zabawa orientacyjno – porządkowa: Gdy jesteśmy nad wodą. Dzieci biegają w różnych 

kierunkach, a na mocne uderzenie w dłonie zatrzymują się w miejscu. 

• Ćwiczenia dużych grup mięśniowych: Na zapowiedź – woda, dzieci leżą na podłodze 

naśladują pływanie poruszając rękami i nogami. Na zapowiedź – piasek, dzieci 

przyjmują pozycję kuczną i naśladują zabawy piaskiem. 

• Biegi: Dzieci biegają po sali omijając rozłożone na dywanie zabawki (kałuże). 

• Ćwiczenia uspokajające: Dzieci leżą na podłodze (opalają się na słońcu). Na tle odgłosu 

szumu wody wolnymi ruchami wyciągają do góry na przemian, prawą, lewą, rękę i nogę.

2. Pogoda – wysłuchanie opowiadania i rozmowa na temat jego treści.

Pogoda 

Bożena Forma 

Adaś ciągle spogląda w okno. Dzisiaj z grupą przedszkolaków jedzie na wycieczkę. Ale co

z tą pogodą? Czy wycieczka się uda? Mają jechać bryczką i grać w piłkę. 

–  Mamusiu,  nie  widać  słońca.  po  niebie  płyną  ciemne  chmury  –  chłopiec  ze  smutkiem

spogląda w okno. 



– Może zabiorę grubszą kurtkę, a może wyciągnę z plecaka krótkie spodnie, pewnie ich nie

założę – coraz bardziej denerwuje się Adaś. 

– Nie martw się, popatrz, termometr wskazuje wysoką temperaturę – tłumaczy mama. 

– Jest ciepło, chociaż trochę parno. Włączymy telewizor i zaraz dowiemy się, jaka będzie

pogoda – na ekranie pojawiła się mapa Polski. 

– Mieszkamy tutaj, gdzie widać słońce zza chmur – tłumaczy Adasiowi mama. – Wprawdzie

widać czasami padający deszcz, jednak to tylko przelotne opady. 

Adaś wpatruje się w mapę pogody. 

– Trochę podobna do naszego kalendarza pogody. Codziennie wspólnie z panią zaznaczamy

na nim pogodę, jaką zaobserwowaliśmy w drodze do przedszkola. Wybieramy chmurki, krople

deszczu, ugięte na wietrze drzewa. 

Zegar wybija ósmą godzinę. 

– Na nas już czas – mama z Adasiem idą do przedszkola. 

– Będzie wspaniale, zobaczysz. Przebierz się w krótkie spodenki, jest coraz cieplej. 

Pogoda dopisała. Chociaż było pochmurno, nie spadła ani jedna kropla deszczu. Były spacer

nad jezioro, przejazd bryczką i  oczywiście gra w piłkę. Dzieci wróciły bardzo zadowolone,

chociaż trochę zmęczone. 

Pytania: 

• Gdzie wybierał się Adaś? 

• Dlaczego chłopiec był zmartwiony? 

• Jaką pogodę wskazywała prognoza w telewizji? 

• Jaka pogoda była na wycieczce? 

3. Zjawiska atmosferyczne – Rodzic rozmawia z dziećmi o zjawiskach atmosferycznych

charakterystycznych dla poszczególnych pór roku. Pyta:

• Czym różni się lato od innych pór roku? 

• Co dzieci robią w lecie, jaki to dla nich czas? 

Przyczytajcie poniższe wyrazy i spróbujcie powiedzieć co to takiego:

SŁOŃCE



WIATR

UPAŁ

PIORUN

ULEWA

LATO

4. Praca z książką część 4, str. 41a i 41b :)


