
 

Zajęcia dla 3-latków 25.05.2020 r. 

 

W tym tygodniu dzieci poznają piosenkę Tralala dla mamy i taty oraz 

wiersze Kredki -siostrzyczki i Krasnal z ciocią D. Gellner, Jajo A. Frączek. Uczą się czytać 

wyrazy mama i tata metodą globalną, opowiadają innym o Was (imionach, upodobaniach, 

zawodach i ulubionych zabawach), rysują Was i bawią się w mamy i dzieci. Przypominają 

sobie i poznają określenia bliższych i dalszych członków rodziny: mama, tata, ciocia, wujek. 

Naśladują czynności wykonywane przez rodziców. Przygotowują dla Was upominki – według 

własnego pomysłu. Rozmawiają o codziennych obowiązkach wykonywanych w rodzinie i o 

tym, jak ważna jest pomoc w domu. Porządkują swoje pokoje. Rozwiązują zagadki dotyczące 

przedmiotów do czyszczenia i sprzątania i naśladują czynności związane ze sprzątaniem. 

Poznają pojęcie być podobnym do kogoś. Uczą się zauważać podobieństwa i dzielić 

przedmioty na grupy w tym samym kształcie lub kolorze. Ćwiczą dostrzeganie i określanie 

przeciwieństw (cicho – głośno, szybko – wolno, do przodu – do tyłu, gruby – chudy, niski – 

wysoki, mokry – suchy, smutny – wesoły, porządek – bałagan). W tym tygodniu powtarzamy 

również nazwy niektórych zawodów (lekarz, fryzjer, kucharz, murarz), odpowiadające im 

czynności i pasujące rekwizyty. 

Małe dzieci uczą się bardzo wiele, często w niedostrzegalny sposób, jakby „przypadkiem”. 

Najlepiej przyswajają wiedzę i umiejętności poprzez zabawę oraz naśladowanie dorosłych 

i rówieśników. Można wykorzystywać ten fakt, by pomóc synowi czy córce dowiadywać się 

nowych rzeczy bez wielkiego wysiłku. Należy jednak pamiętać, by, szczególnie w tym wieku, 

nie kłaść zbyt dużego nacisku na naukę. Dziecko ma naturalną ciekawość świata, która 

sprawia, że ma ochotę dowiadywać się różnych rzeczy, zadaje mnóstwo pytań, sprawdza, 

jakie będą efekty jego działania. Dlatego nawet w środowisku, które w niewielkim stopniu 

pomaga mu w rozwoju, będzie się uczyło nowych umiejętności. Warto bawić się z maluchem, 

ale nie może on mieć zbyt dużo zorganizowanych zajęć. Powinien mieć również czas na 

swobodną zabawę (samotnie, z rówieśnikami, z rodzeństwem), dzięki której będzie uczył się 

samodzielności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odporności psychicznej, dostrzegania 

innych ludzi i odkryje, co sprawia mu przyjemność. Te umiejętności bez wątpienia przydadzą 

mu się później. W rozwoju istotną funkcję odgrywa również nuda, dlatego jeśli dziecko mówi 

„nudzi mi się”, można mu zaproponować jakąś zabawę, jednak warto również od czasu do 

czasu zachęcić, by samo znalazło sobie jakieś interesujące zajęcie, mówiąc na przykład: 

„Teraz nie mam czasu, musisz pobawić się sam”. 

 

  

 

Temat: „Moi rodzice” 

 

 „Przeciwieństwa” – swobodne posługiwanie się pojęciami jakościowymi w rozmowie – 

dostrzeganie przeciwieństw.  

Przy dowolnie wybranej muzyce dziecko poruszają się szybko, wolno, do przodu, do 

tyłu, głośno, cicho. Przy każdej aktywności ruchowej Rodzic zaznacza przeciwny ruch, np. 

Teraz będziesz poruszać się do przodu, a teraz przeciwnie: do tyłu itp. 

 

Przeciwieństwa – zapoznanie z pojęciami 

youtube.com/watch?v=9eZGeVdTuv4 

 

Zabawy rozwijające sprawność fizyczną  

Propozycje zadań do pracy w domu dla Rodziców i dzieci 



- „Bocian i żaby” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Rodzic jest bocianem, dziecko jest 

żabką. Na dywanie rozłożone krążki wycięte z papieru. Dziecko-żabka siedzi na liściu-

krążku. Na sygnał Rodzica dziecko skacze pomiędzy listkami, na hasło: Bociek żabka ucieka 

na swój listek bocian nie może złapać żabki, która skryła się na liściu. Złapana żabka staje się 

bocianem. 

– „Popatrz w lusterko” – ćwiczenie mięśni grzbietu. Dziecko leży na brzuchu, ręce ma 

wyciągnięte do przodu, trzyma krążek oburącz. Na hasło: Przejrzyj się w lusterku unosi ręce i 

przegląda się w krążku jak w lusterku. Ręce nie mogą dotykać podłoża, dziecko nie może się 

podpierać na łokciach. Dziecko wykonuje ćwiczenie kilka razy, odpoczywając między 

kolejnymi powtórzeniami. 

– „Balonik” – ćwiczenie oddechowe, wydłużanie fazy wydechowej. Dziecko siedzi w siadzie 

skrzyżny, wdycha powietrze nosem, trzyma dłonie przy ustach i naśladuje nadmuchiwanie 

balonika – robi długi wydech. Następnie naśladuje spuszczanie powietrza z balonika: robi 

wdech nosem, potem długi wydech, podczas którego wprawia wargi w drgania. 

– „Chusteczka – maseczka” – ćwiczenie oddechowe, wydłużanie fazy wydechowej. 

Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym ma chusteczkę higieniczną. Trzymając chusteczkę 

za jej górne rogi, zasłania nią twarz, robi wdech nosem, a potem długi wydech ustami 

tak, aby chusteczka odsłoniła twarz dziecka. 

 

Kredki siostrzyczki – zachęcanie do zabaw parateatralnych, rozwijanie kreatywności 

ruchowej 

My jesteśmy kredki siostrzyczki. 

Kolorowe mamy spódniczki., 

Kolorowe chustki w kieszeniach… 

Kolorowe sny i marzenia. 

Gdy do ręki ktoś nas bierze, to biegniemy po papierze! 

Rysujemy co się da: 

Kurki, chmurki, kota, psa… 

Gdy jesteśmy w złym humorze, 

to się wszystko zdarzyć może! 

Czarne słońce… 

Śnieg zielony… 

I dom krzywy z każdej strony! 

Co to znowu za humory – 

Pomyliłyście kolory! 

Ajajaj! Ajajaj! 

Co za krzyki, co za płacze. 

Ja wam wszystko wytłumaczę. 

Żółta ma rysować słońce! 

Zielona liść na gałązce! 

Czarna – czarne gawrony! 

Czerwona – maki przed domem! 

No i proszę! Jest obrazek! 

Więc zatańczmy wszyscy razem. 

  

Pytania: 

Czym były siostrzyczki? Co lubiły robić? Czy zawsze im sprawnie wszystko wychodziło? 

Z jakiego powodu mogły mieć zły humor? 



Jeśli dzieci mają karty pracy to proponuje ćwiczenie z KP2.31 – dostrzeganie przeciwieństw 

(różnych kształtów), doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dzieci łączą tylko 

koraliki okrągłe i przeliczają je.  

 

Nauka liczenia 

Youtube.com/watch?v=rBrLtZuj8lm 


