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TEMAT: POLNE ROŚLINY 

 

 

1. Gimnastyka korekcyjna 

https://www.youtube.com/watch?v=hrk7sMV38ec- gimnastyka korekcyjna 
 

2. „Rośliny zbożowe” – rozpoznawanie roślin zbożowych, okopowych, oleistych i 

włóknistych – klasyfikacja, opisywanie, logiczne myślenie 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&v

ed=2ahUKEwjEpqClj9_vAhUUAxAIHTesBDgQwqsBMAN6BAgJEAM&url=https%3A%2

F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIeBQ2CsejzM&usg=AOvVaw1MKxUmnYxrJ

85GLdjT2Tm6 

 

3. Zabawa „Deszczyk pada, słonko świeci”. 

Na słowa rodzica „słonko świeci” dziecko porusza się po pomieszczeniu – może skakać, 

biegać. Na sygnał „pada deszcz” – dziecko kuca i robi daszek ze swoich rączek. Zabawę 

powtórzyć kilka razy. 

 

4. „Jak powstaje popcorn?” – poszerzanie wiedzy dzieci dotyczącej kukurydzy i jej 

wykorzystania. Rodzic pokazuje popcorn, zadaje dziecku pytania: Kiedy najczęściej je 

popcorn? Z czego się go wytwarza? W jaki sposób robi się popcorn? Czy popcorn może być 

tylko słony? Jak inaczej wykorzystuje się kukurydzę? (zjadanie całych kolb, kukurydza 

konserwowa, mąka kukurydziana). 

 

5. „Kukurydza” – praca plastyczna. Dziecko rysuje kolbę kukurydzy żółtym flamastrem. 

Zielonym flamastrem dorysowują łodygę i liście. Maczają paluszek w żółtej farbie, robi 

odciski, tworząc miejsce na ziarna kukurydzy. Wypełniają żółte pola prawdziwymi ziarnami 

kukurydzy lub kulkami z żółtej bibuły. 

 

6. Ćwiczenia gimnastyczne; 

• Ćwiczenie tułowia, skłony boczne – „Tęcza”. 

Dziecko siada skrzyżnie na podłodze (po turecku). Ręce wznoszą nad głowę. Na polecenie 

rodzica skłaniają się raz w jedną, raz w drugą stronę (na boki). Wyciągniętymi rękoma rysują 

w powietrzu tęczę. Skłony muszą być obszerne, bo tęcza jest szeroka. 

• Ćwiczenie mięśni brzucha „Unoszenie”.–potrzebne będzie coś do podnoszenia np. 

piłka, gazeta, kartka papieru, plastikowy talerzyk, sznurek. 

Dziecko leży na brzuchu. Ręce - wyprostowane w łokciach – wyciąga do przodu i układa na 

podłodze (ponad głowę). W rękach trzyma przedmiot. Na słowa rodzica „w górę” – dziecko 

stara się unieść przedmiot i trzymać przez chwilę nad podłogą (można liczyć z dzieckiem do 

trzech). Ćwiczenie powtarzamy kilka razy. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hrk7sMV38ec


• Zabawa bieżna „ Kolorowe wozy”. 

Dziecko dobiera się w parę z rodzicem lub bratem/siostrą. Jedna osoba jest z przodu, druga z 

tyłu     i trzymają się za ręce tworząc wóz. Wóz porusza się po pomieszczeniu, na hasło 

rodzica „stop” – wóz musi natychmiast się zatrzymać. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

• Zabawa ruchowa z elementem skoku i podskoku „Wiosenne kwiaty”. – potrzebne 

będą np. kartki papieru, albo skarpetki, albo puzzle (coś miękkiego, przez co dzieci będą 

mogły przeskakiwać i nie zrobią sobie krzywdy). 

(Przygotowanie: Rozkładamy co kawałek - w jednej linii – rekwizyty, czyli np. skarpetki,                 

a następnie prosimy dziecko, żeby wyobraziło sobie, że te rozłożone przedmioty, to wiosenne 

kwiaty, na które trzeba uważać, żeby ich nie zniszczyć.) Zadaniem dziecka jest 

przeskakiwanie pomiędzy przedmiotami. 

• Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Dotknij”. – potrzebna będzie książka, 

albo gazeta, lub kartka papieru. 

Dziecko stoi, trzymając oburącz książkę – ręce są wyciągnięte do przodu i wyprostowane                

w łokciach. Dziecko wykonuje wymach nogą, starając się dotknąć nią trzymany przedmiot. 

To samo zadanie wykonują drugą nogą 

• Ćwiczenie nóg „Rowerek”. 

Dziecko leży na plecach. Nogi zgięte w kolanach unosi w górę i wykonuje ruchy, takie jak 

przy jeździe rowerem. 

• Ćwiczenie uspakajające– dziecko leży na plecach i spokojnie oddycha. Po upływie 

chwili, może wstać. 

 

 

ZABAWY NA POPOŁUDNIE 

 

1. Zabawa manipulacyjna – oddzielenie ziaren kukurydzy od ziaren fasoli. ( ziarna kukurydzy           

i fasoli) 

 

2.  „Kukurydziane mozaiki” – zabawa plastyczna. Rodzic zabarwia kolorowymi barwnikami           

w płynie ziarna kukurydzy. Dziecko przyklejają kolorowe ziarenka kukurydzy do kartki i 

tworzy kukurydziane mozaiki. (kartki, kolorowe barwniki, ziarna kukurydzy, kleje ). 

 

3. https://www.youtube.com/watch?v=QaCxzdZfBLM chu chu wa- zabawa taneczna 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

