
Zajęcia zdalne 30.03.2021r. 

 

Temat: „Żółty tulipan” 

 

Cele ogólne: kształtowanie umiejętności współpracy z rodzicem wyrabianie umiejętności 

słuchania ze zrozumieniem i spostrzegawczości. Nauka globalnego czytania wg I. Majchrzak. 

 

Środki dydaktyczne: wizytówka z imieniem dziecka, karty pracy „w marcu jak w garncu”, puzzle 

do samodzielnego wycięcia „Tulipan”, bibuła lub kolorowe kartki, szablon z tulipanem, skrobia 

ziemniaczana, płyn do mycia naczyń, pianka do golenia, kredki. 

 

Przebieg: 

Ćwiczenia gimnastyczne wg K. Wlaźnik  

I. ćwiczenia w staniu jednonóż: - uginanie nogi wolnej w przód i tył ( najpierw prawa noga, 

potem lewa 

- rysowanie kółka palcami stopy nogi wolnej po podłodze i w powietrzu ( prawa, lewa) 

- dotykanie czołem kolana nogi wzniesionej ( prawa, lewa) 

- wskazanie nogą wolną ściany przed sobą, za sobą, z boku ( prawa, lewa) 

- klaskanie nad głową w staniu jednonóż ( prawa, lewa) - klaskanie nad kolanem i pod kolanem 

nogi wzniesionej ( na zmianę) 

-stanie na jednej nodze jak bocian i klekotanie ( z wyciągniętych rąk zrobić długi dziób)  

 

II. Ćwiczenia w utrudnionych warunkach: - chód na palcach we wspięciu- zatrzymanie się w 

biegu we wspięciu na palcach- chód i bieg w tył - chód w bok ze skrzyżowaniem nóg 

 

III. Ćwiczenia w parach- rodzic- dziecko: 

- stojąc na jednej nodze, twarzą do siebie w odległości pięciu/ siedmiu kroków: podskakiwanie do 

siebie i trącanie się otwartymi dłońmi ( przybijanie piątek). Zadaniem jest zmusić przeciwnika, 

aby stanął na obu nogach. 

IV. Zabawy na czworakach: - kotki leżą na boku i wygrzewają się na słońcu. Słońce zaszło za 

chmurkę- kotki wstają, wyciągają się, robiąc koci grzbiet i idą szukać miejsca, gdzie świeci 

słońce. Kładą się na drugim boku i wygrzewają.- przechodzenie na czworakach pod stołem, 

rodzic robi tunel stając w rozkroku, dziecko ma za zadanie przejść pod nogami nie dotykając nóg 

rodzica. 

 

V. Ćwiczenia oddechowe /na tle spokojnej muzyki/. 

- pokaz prawidłowego oddychania (wdech nosem, wydech ustami); 

- wdech z równoczesnym uniesieniem jednej ręki do góry, wydech – ręka miękko opada na 

dół; 

- wdech – obydwie ręce do góry (skorygowanie postawy ciała), wydech – ręce miękko 

opadają na dół; 

- wdech – wydech; krążenie barkami. 
 

 

Układanie swojego imienia z rozsypanki literowej wg metody I. Majchrzak. Rodzic pisze imię 

dziecka na komputerze i drukuje lub pisze pisanymi literami na kartce. Dziecko przygląda się 

kolejności liter w swoim imieniu. Rodzic wycina po kolei każdą literkę. Zadaniem dziecka jest 

dopasowanie literek w odpowiedniej kolejności tak, aby na nowo utworzyć swoje imię. 

 

UWRAŻLIWIENIE: 

 „Masaż”. Zabawa odprężająca w parach. Dziecko wykonuje masaż na plecach rodzica 

stosując ruchy wynikające z treści wiersza. 



Idzie pani: tup, tup, tup, (na przemian uderzamy w plecy końcami palców) 

dziadek z laską: stuk, stuk, stuk, (uderzamy jednym palcem) 

skacze dziecko: hop, hop, hop, (uderzamy dłonią) 

żaba robi długi skok. (uderzamy opuszkami palców w dwie odległe części pleców) 

Wieje wietrzyk: fiut, fiut, fiut. (dmuchamy w szyję) 

Kropi deszczyk: puk, puk, puk, (delikatnie stukamy wszystkimi palcami) 

Deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup, (uderzamy dłońmi zwiniętymi w miseczki) 

a grad w szyby: łup, łup, łup.(lekko uderzamy pięściami) 

Świeci słonko, (ruchem okrężnym gładzimy dłonią plecy) 

wieje wietrzyk, (dmuchamy we włosy) 

pada deszczyk. (stukamy palcami) 

Czujesz dreszczyk? (lekko szczypiemy w kark). 
 

 

Obserwowanie pogody za oknem, dzielenie się spostrzeżeniami. „W marcu jak w garncu”- Jaka 

pogoda może być w marcu?- podkreśl właściwy obrazek. Dziecko ma za zadanie narysować 

pogodę, jaka jest za oknem. Ćwiczenia z kartą pracy w załączniku. 

 

Rodzic podaje dziecku obrazek tulipana podzielony liniami. Dziecko przy pomocy rodzica wycina 

obrazek po linii (trening ręki) i powstają puzzle, które maluch przykleja w odpowiednie miejsca 

na kartce tak by powstał wizerunek tulipana. 

 

Odreagowanie z elementami muzykoterapii - klaskanie, tupanie, podskoki, gesty, krzyk. 

Cel : - zmniejszenie napięcia psychicznego; 

Wykonywanie kilku prostych, spontanicznych, dynamicznych ruchów oraz swobodna 

emisja głosowa zmniejszają napięcie mięśniowe, co prowadzi do obniżenia napięcia 

emocjonalnego. Ćwiczenia te obniżają lęk i agresję. Mogą być prowadzone bez podkładu 

muzycznego lub na tle szybkiej muzyki. 

 

Po obiadku czas na odpoczynek. Posłuchajcie bajki, którą rodzice wam chętnie przeczytają. 

 

Tulipan- praca plastyczna z wykorzystaniem bibuły. Porwij bibułę na kawałki i utwórz z niej 

kuleczki, które przyklej na szablon;). Jeśli nie macie bibuły w domu, można zamiennie 

wykorzystać kolorowy blok i metodą wydzieranki wykleić szablon tulipana  

Zachęcam do wykonania pracy i podzielenia się efektami. Szablon w załączniku. 

 

 

Na koniec naszych dzisiejszych zajęć spróbujcie wspólnie zrobić „domową piankolinę” 

Zabawy tego typu pomagają dziecku wypracowanie w przyszłości prawidłowego chwytu 

pisarskiego. Dziecko rozgrzewa swoje paluszki, pracują również nadgarstki, łokcie, ale też 

mięśnie brzucha, które są niezwykle ważne przy utrzymaniu prawidłowej postawy podczas 

pisania. Bardzo ważne jest to, aby dziecko w większości samodzielnie wyrabiało strukturę. 

Przepis na piankolinę: 

- skrobia ziemniaczana 1 kg 

- opakowanie pianki do golenia 

- odrobina płynu do mycia naczyń- opcjonalnie: barwniki spożywcze. 

Po wyrobieniu piankoliny można formułować z niej różne kształty, ugniatać, wałkować.  

Zachęcam do zabaw na dworze, jeśli pogoda na to pozwoli.  Miłej zabawy, pozdrawiam Pani 

Magdalena 



 



 

 

 



 



 



 


