
Propozycja zajęć na czwartek  - 10.02.2022r. dla dzieci 4-letnich „Smerfy”. 

Witajcie kochani w ten czwartkowy poranek. Mamy nadzieję,  

że jesteście wyspani i pełni energii do wspólnej zabawy? 

Zapraszamy!  

 

Temat dnia: W krainie kolorów. 

Aktywność: plastyczna, rytmika. 

Cele ogólne: 

 utrwalenie nazw kolorów podstawowych, 

 kształcenie koordynacji wzrokowo- ruchowej i poczucia rytmu, 

 rozwijanie sprawności manualnych. 

Cele szczegółowe: 

Dziecko: 

 zna i rozróżnia kolory : żółty, niebieski, czerwony, zielony i inne, 

 rozwiązuje zagadki o kolorach, 

 wymienia kolory, o których mowa w piosence, 

 reaguje na sygnały słowne i dźwiękowe, porusza się rytmicznie przy muzyce, 

 rozwija sprawności manualne, 

 zna technikę plastyczną - origami  płaskie z koła. 

 

1. Rytmiczna rozgrzewka w podskokach. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

2. Zabawa ruchowa do piosenki "Głowa, ramiona, kolana, pięty". Pamiętajcie, aby 

dokładnie wskazywać części ciała, mimo tego że będzie coraz szybciej. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo


Link: https://youtu.be/30BVfTvlsrE 

3. "W krainie kolorów" - rozwiązywanie zagadek o kolorach. 

 

Rodzic zaprasza dziecko do wspólnego rozwiązywania zagadek słownych. Dziecko 

rozwiązuje zagadki i odszukuje w domu przedmioty w danym kolorze. 

-W jakim kolorze mają butki krasnoludki? (czerwony) 

-Powiedz, w jakim kolorze są gorące słońce i piasek nad morzem? (żółty) 

-W tym kolorze jest niebo i morze (niebieski) 

-Tego koloru szukaj na łące, jest nim trawa i żabki skaczące (zielony) 

-Taki kolor ma marchewka i pomarańcza (pomarańczowy) 

-Jakim kolorem pytam wszystkich maluje się fiołki lub śliwki? (fioletowy) 

-Gdy zimą śnieg pada przez dzień cały świat staje się nagle... (biały) 

4. Taniec w parach przy piosence „Znam kolory” – kształtowanie poczucia rytmu. 

https://www.youtube.com/watch?v=owzja2wW8Nk 

5.Zabawa plastyczna „Kolorowy kwiatek” – kompozycja z papierowych kół                      

z elementami techniki orgiami. 

https://youtu.be/30BVfTvlsrE
https://www.youtube.com/watch?v=owzja2wW8Nk


Dziecko z pomocą rodzica wycina koła z kolorowych kartek papieru. Wycięte koła 

składa na połowę. Następnie dziecko układa kompozycję z kół na kartce według 

wzoru. Przykleja kolejne elementy kwiatka na kartkę.  

 

 

 

Dziękujemy za udział w zajęciach. Na kolejne zapraszamy już jutro.  

Janina Sobierajska 

Monika Szywała 


