
ZADANIA  DLA  GRUPY   „ JAGÓDEK” 

31.01.2022r. poniedziałek  „ Jestem samodzielny w kuchni.  : Różnicowanie głosek k –g. 

- „ Śnieg” zestaw zabaw ruchowych nr 21,  zabawy z wykorzystaniem opowieści ruchowej; 

Napadał dużo śniegu. Dachy domów, płoty, drzewa są pokryte białymi czapami. Idziemy 

pobawić się na śniegu. Zakładamy buty, kurtki, szaliki, czapki, rękawiczki. ( Dzieci naśladują 

kolejne czynności). Wychodzimy do ogrodu ( marsz). Rozglądamy się dookoła. Wszędzie 

biało. Spójrz, ile  śladów zostawiliśmy na śniegu. Zrobimy ich jeszcze więcej ( bieg w 

różnych kierunkach, podskoki). Teraz spróbuj chodzić tylko po naszych śladach. ( chodzi w 

wolnym tempie wysoko unosząc kolana). Czas na ulepienie bałwana. Zaczynamy od ulepienia 

małej kuli ( wykonuje przysiad). Teraz toczymy kulę po śniegu ( stojąc, wykonuje skłon, 

kolana lekko ugięte, palcami rąk dotyka podłogi). Kula staje się coraz większa ( przechodzi 

powoli do wyprostu). Teraz lepimy kule – drugą i trzecią ( powtarza czynności). Podnosimy 

kule i układamy jedną na drugiej. Jeszcze tylko kapelusz, nos, usta i guziki. Gotowe. 

Kłaniamy się bałwankowi. ( wykonuje skłon tułowia w przód). Witamy go słowami: - Dzień 

dobry panie Bałwanie. Słyszycie, dzieci, jak wam burczy w brzuszkach? ( naśladuje odgłos 

burczenia – bur, bur, bur). To znaczy, że pora na obiad. Otrzepujemy ze śniegu ubrania: 

czapkę, rękawiczki, buty. ( naśladuje kolejne czynności). Ostatni łyk świeżego powietrza. 

(wykonuje głęboki wdech nosem i wydech ustami – trzy razy). Wracamy do domu ( 

maszeruje). 

- „ Czyj to głos ?” zabawa na powitanie; 

Zabawa z rodzicami, rodzeństwem – dziecko siedzi w środku koła , zamyka oczy i słucha czyj 

głos usłyszy ( np. ho – ho), zgaduje, gdy odgadnie, znowu zamyka oczy ( powtarzamy zabawę 

parę razy). 

- „ Kropelki i sopelki” słuchanie wiersza Hanny Zdzitowieckiej, rozmowa na temat wiersza, 

ćwiczenia artykulacyjne – różnicowanie głosek K – G, rozwijanie mowy; 

Wiersz: 

„ Kropelki i sopelki” 

Spłynęła z dachu kropelka, 

Kropelka wody niewielka. 

Za pierwszą kroplą niedługo 

Już widać kropelkę drugą. 

Za nimi z góry już leci  

Z dachu kropelka trzecia. 

Dalszych kropelek nie zliczę: 



Płynie ich cały strumyczek. 

A mróz z tych wszystkich kropelek 

Zrobił lodowy sopelek. 

 

Rozmowa na temat wiersza: 

- Co się dzieje z kropelkami? 

- Gdzie wiszą kropelki? 

- Powtarzamy: kropla, kropelka, kropelek. 

 

Powtarzanie za rodzicem cząstek słów: 

           ka            ga               aka               aga 

           ko            go               oko               ogo 

           ki            gi               iki               igi 

           ku            gu               uku               ugu 

           ke            ge               eke               ege 

           ky            gy               yky               ygy 

 

Powtarzanie słów: 

            kura                 gazeta               kora 

              gil                  kasa              gąska 

              kos                garnek               kot 

              gol                 konik              grabie 

            kosa                 góra                kask 

         galaretka                  kula              garnek 

 

Powtarzanie wypowiedzeń: 

Kawa Karola. 

Gruszka Grzesia. 

Kolorowa kurtka Kasi. 

Gruba gąska Gabrysia. 

Krótka kamizelka Karola. 

 



- Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 9, rozwijanie sprawności fizycznej; 

Tamburyn, kołatka ( lub inny instrument) 

 Marsz po dywanie przy akompaniamencie instrumentu. Podczas pierwszej przerwy – 

leżenie tyłem, podczas drugiej przerwy – leżenie przodem; 

 Wytupywanie rytmu: dziecko maszeruje, na sygnał dźwiękowy zatrzymuje się i słucha 

wyklaskiwanego ( prostego) rytmu, a potem go wytupuje; 

 ‘ Kołysanie misia” dziecko w siadzie skrzyżnym, na niby trzyma misia kołysząc go i 

nucąc mu kołysankę; 

 „ Cień” dziecko idzie z mamą (  tata, babcia, itp.) . Jedno chodzi po domu, a drugie 

idzie za nim, wykonując takie same ruchy – jest jego cieniem; 

 „ Wspólnie wstajemy i siadamy”  dziecko wybiera sobie parę, siadają na podłodze, 

stawiają na niej stopy i podają sobie ręce. Podnoszą się wzajemnie, a potem wspólnie 

siadają.  

 Przy dźwiękach tamburynu, dziecko idzie na palcach, a gdy usłyszy inny dźwięk  - na 

piętach. 

 

01.02.2022r. wtorek  „ Jestem samodzielny w kuchni”  : Kuchnia 

-   Zestaw zabaw ruchowych nr 21; ( jak powyżej) 

- „ Kuchnia” wycieczka do  kuchni, zapoznanie z celem wycieczki, rozmowa z mamą na 

temat pracy w kuchni; 

Mama ( lub inny członek rodziny) zapoznaje dziecko z kuchnią, jej wyglądem, akcesoriami, 

opowiada : 

- gdzie są przygotowywane posiłki ? 

- jaki zawód wykonują osoby pracujące w kuchni? 

- Co robią kucharze ( kucharki) ? 

- co dzisiaj mama zrobi na obiad? 

- jakie będą potrzebne produkty? 

- Jakich narzędzi kucharskich użyje? 

- Rozmowa na temat  kuchni, ćwiczenia narządów artykulacyjnych, ćwiczenia 

dźwiękonaśladowcze, zabawa z wykorzystaniem rymowanki; 

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych: 

 Oblizuje się na wspomnienie smakołyków z kuchni; 

 Mlaska, jakby próbowały tych smakołyków; 



Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze: 

Dziecko naśladuje odgłosy, jakie słyszał ( a) w kuchni: 

 Gotującej się zupy – bul, bul, bul… 

 Gotującej się wody w czajniku – iiiiiiii……. 

 Wody kapiącej z kranu – kap, kap, kap… 

 Smażących się kotletów – sysysysy…. 

-  „ Gotuję zupkę” zabawa tematyczna, z wykorzystaniem przyrządów kuchennych ; 

(trzepaczki, łyżki drewnianej, plastikowych talerzyków, kubeczków, itp.)  

 

 

02.02.2022r. środa „ Jestem samodzielny w kuchni” : Liczymy do czterech. 

- Zestaw zabaw ruchowych nr 21; ( jak w poniedziałek) 

- „ Czy możecie?” zabawa; 

Dziecko staje naprzeciw mamy, mama mówi do niego, a on( ona) dotyka różnych części ciała 

przy pomocy obu rąk. Jako kontrast służą zdania, w których dziecko używa tylko palców rąk. 

Mama mówi: 

 Czy możesz trzymać uszy obiema rękami? 

 Czy możesz zakryć usta obiema rękami? 

 Czy możesz zasłonić oczy obiema rękami? 

 Czy możesz dotknąć brody swoim palcem? 

 Czy możesz dotknąć obu nóg swoimi rękami? 

 Czy możesz dotknąć obu ramion swoimi dłońmi? 

 Czy możesz dotknąć palcem swojego nosa? 

 Czy możesz położyć obie ręce na swoim brzuchu? 

 Czy możesz trzymać obie ręce wysoko ponad głową? 

 Czy możesz dotknąć obu kolan swoimi dłońmi? 

 

- „ Podwieczorek dla lalek” zabawa dydaktyczna, rozwijanie umiejętności liczenia w 

zakresie czterech; 

Rodzice przygotowują stolik i krzesełka dla lalek. Obok siebie sadza 4  lalki ( maskotki), 

różniące się wyglądem. Rodzic opisuje wygląd kolejnych lalek ( maskotek) . dziecko, po 

wysłuchaniu opisu, sadza właściwą lalkę na krzesełku. Nadaje im imiona. 

Rodzic kolejno bezgłośnie wymienia imiona lalek (  np. Ala, Ula, Ola, Ewa). Dziecko 

odczytuje imię po ruchach warg i głośno je wymawia. 



Dziecko rozkłada na stoliku cztery talerzyki, cztery kubeczki i cztery łyżeczki, głośno przy 

tym licząc. Potem rozkłada ciasteczka, cukierki tak by było po jednym dla każdej lalki, 

sprawdza czy jest wszystkiego po cztery sztuki..  

Rozmowa na temat zachowania się przy stole: 

- czy rozmawiamy podczas jedzenia? Dlaczego? 

- Czy mlaskamy przy jedzeniu? 

- Czy jemy bardzo szybko? 

- Jak przedszkolak powinien zachowywać się podczas posiłku? 

- Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 9, rozwijanie sprawności fizycznej; ( jak w poniedziałek) 

 

03.02.2022r. czwartek „ Jestem samodzielny w kuchni” : Kolorowy obrus. 

 

  Zestaw zabaw ruchowych nr 21; 

- „ Kolorowy obrus” wycinanie pasków i ich naklejanie, rozwijanie sprawności rąk; 

Porównywanie obrusu i serwetki: 

- Co to jest? ( rodzic pokazuje obrus) 

- Co to jest ( pokazuje serwetkę) 

- do czego służy brus, a do czego serwetka? 

Usprawnianie pracy rąk przed wykonaniem pracy plastycznej: 

- naśladuje granie na pianinie, a potem na lecie; 

- zgina i prostuje kolejne palce; 

- stuka kolejnymi palcami o podłogę; 

- dokręca palce; 

- robi piąstkę; 

Dziecko dostaje papier kolorowy, nożyczki, klej. Wycina paski z papieru, nakleja je na kartkę 

papieru w taki sposób by powstał obrus w kratkę. 

 

 



- Ćwiczenia w chodzie – zabawa naśladowcza; 

 

Dziecko naśladuje chód pokazany przez rodzica: 

 Chód piano – stawia stopy na podłodze miękko, od palców, bez akcentów; 

 Chód forte – stawia stopy energicznie, całą płaszczyzną na podłodze; 

 Chód tyłem 

 Chód bokiem; 

 Chód we wspięciu na palcach; 

 Chód na piętach, w przysiadzie; 

Poszczególne rodzaje chodu należy ćwiczyć w różnych kierunkach i w różnym tempie. 

- „ Echo” zabawa , rozwijanie mowy; 

Rodzic wypowiada słowa, a dziecko powtarza je ciszej albo głośniej – w zależności od 

polecenia, np. garnek, łyżka, widelec, salaterka, rondel, frytkownica, toster, pokrywka, 

garnek, patelnia, itp. 

 

 


