
TEMATYKA TYGODNIOWA: MALI ODKRYWCY 

 

Piątek 16.04. 

 

1. Rytmy przy muzyce – zabawa muzyczna 

 

Do zabawy potrzebne będzie 8 kartek w czterech kolorach, po dwie z każdego koloru 

(czerwony, zielony, żółty, niebieski). Rodzic i dziecko siadają naprzeciwko siebie na dywanie, 

przed nimi ułożone kolorowe kartki. Rodzic podaje rytm, a zadaniem dziecka jest ten rytm 

powtórzyć.   

https://www.youtube.com/watch?v=um0aM4rhcgg&t=7s 

Czy udało się Wam powtórzyć rytmy? Brawo!!! 

 

2. „Wynalazki” - utrwalenie słów piosenki  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9hPjDzkchnA 

 

3. Jak będę duży to… – zabawa słownikowa 

 

     Zadaniem dziecka jest dokończyć zdanie, ale ma ono dotyczyć wynalazku, jaki chciałoby  

w przyszłości wymyślić. Musi też opowiedzieć, do czego ten wynalazek ma służyć. 

 

4. Wynalazek: koło – zabawa dydaktyczna  

 

Rodzic prosi dziecko, aby wysłuchało zagadki.  

To nie prostokąt, kwadrat to nie jest,  

Dzięki niemu na rowerze i rolkach szalejesz! (koło) 

Rodzic pyta dziecko: Do czego w życiu codziennym jest wykorzystywane koło? Dziecko 

odpowiada, wyszukuje koła, z którymi ma styczność codziennie (np. kierownica samochodu, 

koła pojazdów itd.). Rodzic zachęca dziecko do podania jak największej liczby przykładów 

zastosowania koła. 

  

5. Jedzie rowerek – zabawa ruchowa  

 

Dziecko kładzie się na dywanie i poruszając nogami jakby naśladowało jazdę na rowerze 

mówi: 

Jedzie rowerek na spacerek. 

Na rowerku pan Kacperek. 

Raz, dwa, trzy, jedź i ty! 

 

Przy słowach raz, dwa, trzy- dziecko dodatkowo klaszcze. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=um0aM4rhcgg&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=9hPjDzkchnA


6. Kolorowe zbiory – zabawa matematyczna z elementami kodowania  

 

Do zabawy potrzebne będą: koła, które różnią się wielkością (duże, średnie, małe) oraz kolorem 

(czerwone, zielone, niebieskie); kartoniki z trzema symbolami wielkości (strzałka: duża, 

średnia, mała) oraz kartoniki z kolorami (czerwony, zielony, niebieski).  

Rodzic rozkłada przygotowane koła i pyta: Czym różnią się koła, które widzisz na dywanie? 

Po wysłuchaniu odpowiedzi dziecka, rodzic mówi: będziesz teraz układał koła, zgodnie z tym 

co wskaże Ci przygotowany przeze mnie kod. Rodzic układa na dywanie szarfy/kartki, kawałek 

sznurka – coś, co będzie wyznaczać granice zbiorów. Początkowo pokazuje dziecku kartoniki 

z trzema symbolami wielkości (strzałka: duża, średnia, mała). Układa symbole wielkości przed 

trzema szarfami i prosi dziecko, aby ułożyło koła w odpowiednich szarfach. Po otrzymaniu 

trzech zbiorów kół (duże, średnie i małe), rodzic zmienia symbole na kolory – dziecko 

odpowiednio układa koła. Następnie rodzic zmienia układy, wykorzystując obydwa kartoniki 

naraz (zbiór kół dużych i niebieskich; małych i czerwonych itd.)  

Uwaga! Za każdym razem dziecko przelicza elementy w każdym zbiorze, porównuje zbiory 

(Gdzie jest więcej elementów? Gdzie mniej? Czy jest tyle samo?).  

 

7. Rowerowe koła – ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające pracę prawej i lewej półkuli 

 

Dziecko siedzi na dywanie, obydwiema rękami jednocześnie rysuje koła tej samej wielkości 

(lustrzane odbicia). Następnie rysuje koła w ten sam sposób w różnych miejscach w pokoju: 

na stoliku, na pudełkach od zabawek, na dywanie, na ścianach i drzwiach itd. Po takim 

zestawie ćwiczeń rodzic prosi, aby dziecko spróbowało prawą ręką zakreślić duże koło, 

po czym dołączyć lewą rękę rysującą małe kółko. Po kilku próbach następuje zmiana rąk. 

 

8. Karty pracy: 

- książka Planeta dzieci część 3 str. 29 – rozwijanie percepcji wzrokowej i grafomotoryki 

 

Dziecko doprowadza chłopca do dziewczynki zgodnie z podanym kodem. Zaznacza jego drogę 

czerwoną kredką według wzoru. W drugim zadaniu dziecko w każdej pętli skreśla to, co nie 

pasuje. 

 

 

 


