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Temat: Rodzinna szafa Olka i Ady 

 

1. Ćwiczenia do wykonania w pokoju (sala=pokój, N= Rodzic) 
  
Potrzebny np. tamburyn, lub bębenek albo zwykła pusta plastikowa butelka ☺ 
 
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Szukamy rodziców. 
Dzieci poruszają się po sali w rytmie wystukiwanym na tamburynie. Na przerwę w grze 
zatrzymują się, wspinają na palce i rozglądają za zagubionymi rodzicami. 
• Ćwiczenia dużych grup mięśniowych – Pomagamy tacie trzepać dywan. 
Dzieci naśladują zakładanie dywanu na trzepak, trzepanie dywanu, zdejmowanie go oraz 
dźwiganie do domu. 
• Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Raczkujemy jak młodsze rodzeństwo. 
Dzieci czworakują w różnych kierunkach sali, naśladując sposób raczkowania młodszego 
brata lub młodszej siostry. 
• Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Spacer po wysokiej trawie. 
Dzieci spacerują po sali (łące, na której rośnie wysoka trawa) – podnoszą wysoko kolana, 
aby przez nią przejść. 
• Zabawa ruchowa z elementem skoku – Oznaki radości. 
Dzieci podskakują – cieszą się z pięknego prezentu od rodziców. 
• Zabawa bieżna – Dobiegnij do rodziców. 
N. dzieli dzieci na dwie grupy: rodziców i dzieci. Rodzice stoją po jednej stronie, a dzieci 
w pewnej odległości od nich, naprzeciwko. Na hasło: Start! dzieci jak najszybciej muszą 
dobiec do rodziców. Podczas powtórzenia zabawy następuje zmiana ról. 
• Zabawa uspokajająca Jesteśmy wysocy jak rodzice. 
Dzieci maszerują po obwodzie koła we wspięciu na palcach, swobodnie, licząc do pięciu; 
co pewien czas zmieniają kierunek ruchu. 
 

2. Opowiadanie Olek i Ada ,,Dom'', czyta Dominika Brylska 

https://www.youtube.com/watch?v=IktiR5PcwYI 

3. Domek – rysowane wierszyki 

https://www.youtube.com/watch?v=JE4xQqRePZk 
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Wykonują dzieci zgodnie z poleceniami. 

Rozmowa na temat budowy domu.  

Określanie, co znajduje się w piwnicy, co na parterze, co na pierwszym piętrze, 

a co na strychu.  

Kończenie rysowania domków według wzoru. 

Rysowanie swojego domu. Opowiadanie o nim.  

Nauka wierszyka z pomocą Rodzica. 

 

5. Praca plastyczna dla chętnych - Domek z rolki po papierze 

https://www.youtube.com/watch?v=AhHs6gTbNBE 


