
ZESTAW AKTYWNOŚCI 
do realizacji przez dziecko przy wsparciu rodziców

Temat kompleksowy:  Książka moim przyjacielem
Czwartek : 15 kwietnia

Fizyczny obszar rozwoju dziecka:

Zabawa ruchowa - Ręce do góry

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464&list=PL3aw9Beig8kxV-
Ed7s7za7CSmY0DehUZy

Muzyczna gimnastyka – ćwiczenia w podskokach
https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU

Nadzorowanie etapów mycia rąk przy piosence.

Czy pamiętacie o myciu rączek? 

Prawidłowe mycie rąk powinno trwać nie krócej niż 30 sekund. Obejrzyjcie filmik i

zaśpiewajcie piosenkę.

https://youtu.be/IhHUMTQ5kOc 

Zabawy na powietrzu

Pobyt na powietrzu też jest ważny. W ciągu dnia zachęcamy do dowolnej aktywności

ruchowej dzieci na dworze.

 Czas bajki i odpoczynku: 

W ciągu  każdego  dnia  zachęcamy  do  wspólnej  chwiliodpoczynku  i  relaksu  przy

muzyce relaksacyjnej, czytanej przez Rodzica bajce. 

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:

Jaki mam humor? - wytnij elemnty, naklej i zgadnij jaką emocję przedtawia buzia.

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU
https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464&list=PL3aw9Beig8kxV-Ed7s7za7CSmY0DehUZy
https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464&list=PL3aw9Beig8kxV-Ed7s7za7CSmY0DehUZy


Społeczny obszar rozwoju dziecka:

„Najlepsza drużyna to moja rodzina - wspólne zaplanowanie działań i obowiązków
na dany dzień – prace porządkowe oraz pomoc przy posiłkach.



Poznawczy obszar rozwoju dziecka:
1. Zabawa słowna  „Powiedz coś o tej książce” -  przygotuj parę książek. Poproś

dziecko,  aby opisało  wybraną książki  z  uwzględnieniem wielkości,  grubości  i
tematyki.

2. Ćwiczenia w klasyfikowaniu” Robimy porządki „
Poproś dziecko o pomoc w ich segregowaniu.  Dziecko wybiera dowolną książkę i
siada na brzegu dywanu.
Na dywanie rodzic  rozkłada dwie np. skakanki jako pętle. Tłumaczy, że do jednej
należy włożyć wszystkie duże książki, do drugiej – książki małe. Dziecko wykonuje
zadanie.  Następnie  sprawdza,  czy  książki  zostały  właściwie  posegregowane.
Kolejnym zadaniem jest  segregacja  ze  względu  na  ilustrację  –   dziecko  wybiera
dowolną książkę i odkłada do właściwej pętli książki kolorowe lub te bez obrazków.
Następnie może dzielić je ze względu na grubość, wielkość, duże kolorowe, małe bez
ilustracji.
3. „Moja książka”- 
Okładka jest już gotowa, więc dziecko może  dalej” pisać” własną książkę, może
dyktować, a rodzic będzie zapisywał, lub też rysować. Na koniec wszystkie strony
tworzonej przez dziecko książki można zszyć, lub skleić, podpisać  autora i gotowe.
Wykonane  książeczki  zachowajcie  i  przyniesiecie  do  przedszkola-  to  będziemy
podziwiać.
4. Ćwiczenie kompetencji matematycznych: karta pracy przesłana e-mailem – dla

chętnych dzieci (grupa Jagódki).

5. Zadania matematyczne – pięciolatki






