
Temat dnia: „Wiosenkowo, fiołkowo” – 03.04.20r. 

Cele:  

- Doskonalenie motoryki małej 

- Uwrażliwienie zmysłu dotyku  

- Rozładowanie napięcia emocjonalnego   

 

Przebieg dnia: 

1. Ćwiczenie relaksacyjne – masażyk „Parasole na wiosenny deszczyk „ 

Dziecko i rodzic tworzą parę. Jedna osoba z pary leży na brzuchu, druga siedzi obok. Zabawę 

rozpoczyna osoba siedząca, lekko stukając wszystkimi palcami w plecy osoby leżącej. Potem 

po kolei rysuje elementy, o których mowa w tekście. Po zakończeniu wiersza następuje 

zmiana ról. 

Kiedy deszcz na dworze pada, 

to w szatni stoi kolorowych 

parasoli gromada. 

Ten pierwszy w esy-floresy – 

to parasol Teresy. 

Drugi – czerwony w kółka – 

to parasol Jurka. 

Trzeci – beżowy w kropki – 

to parasol Dorotki. 

Czwarty – żółty w kwiatki – 

to parasol Beatki. 

Piąty – w ciapki zielony – 

to parasol Ilony. 

Szósty – niebieski w kratkę – 

wybrał sobie Małgorzatkę. 

Z Małgorzatką chodzi wszędzie 

i czeka, aż deszcz będzie. 

 

2. Zabawa plastyczna „Biedronka” 

Dziecko wykonuje biedronkę techniką origami – składanki z kół. Składa równo na pół dwa 

czerwone koła. Czarny prostokąt pokrywa klejem. Na jednym końcu przykleja czarne większe 



koło tak, aby jego połowa była przyklejona, a druga połowa wystawała poza prostokąt – to 

główka biedronki. Złożone czerwone koła przykleja na prostokącie złożonym brzegiem w 

kierunku środka prostokąta. Złożone brzegi kół powinny się ze sobą stykać i przykrywać 

część koła – główki. Na wierzchnich połowach kół skrzydełek przykleja po kilka małych kół 

czarnych – kropki biedronki. Lekko rozchyla czerwone koła z kropkami – skrzydełka 

biedronki.  

Środki dydaktyczne: koła z papieru: czerwone Ø 10 cm, czarne Ø 3 cm, czarne Ø 1 cm, 

czarne prostokąty z papieru 3 x 10 cm, klej  

 

3 . Zabawa plastyczna „Moje spotkanie z Wiosną”  - malowanie obrazka opowiadającego 

o wiośnie według własnej wiedzy, osobistych wrażeń, indywidualnej wrażliwości estetycznej. 

Środki dydaktyczne: kartka papieru, farby plakatowe, pędzel, pojemnik z wodą 


