
Temat dnia: To ja! 

 

1. Zabawa ruchowa do piosenki „ Kto jak skacze” 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ 

2. Zabawa dydaktyczna „Okrągłe zagadki rysunkowe”  

Dziecko odgaduje, co może przedstawiać rysowany przez rodzica obrazek  

(każdy z poniższych obrazków zaczynamy od narysowania koła): 

 • słońce  

• buzia  

• bałwan  

• koło samochodowe  

• kwiatek  

• balon  

Ostatnia z zagadek: BALON jest związany z kolejnym zadaniem. 

3. Wykonanie pracy – zgniotka. 

Na początku wsypujemy mąkę do wysokości 1/2 lub 3/4 butelki 

w zależności od wielkości balona. Następnie dmuchamy balon, skręcamy go 

i zakładamy na butelkę. Teraz wystarczy butelkę obrócić w taki sposób, aby 

mąka przesypała się do nadmuchanego balona. Można to przyśpieszyć 

ściskając kilkukrotnie butelkę. Wypełniony mąką balon ściągamy z butelki, 

spuszczamy powoli powietrze związujemy go i zabieramy się za 

dekorowanie. Na czubku głowy naszego Pana Gniotka przywiązujemy 

włóczkę i rysujemy markerem buzię. Nasza zabawka jest już gotowa.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ


Niech gniotek reprezentuje aktualną minę dziecka. Zachęćmy dziecko do 

określenia jak się dzisiaj czuje. Można przygotować kilka baloników 

z różnymi minami, spośród których dziecko może wybrać.  

 

4. ,,Jaki jestem?” – prezentacja dzieci. Rodzic zachęca dziecko, aby 

opowiedziało o sobie: przedstawiło się z imienia i nazwiska, 

powiedziało, co je cieszy, co lubi robić. (Możecie razem uzupełnić kartę 

umieszczoną na końcu pliku.) 

5. „Tak wyglądam” Dziecko przegląda się w lusterku. Określa jaki ma kolor 
oczu, włosów.  

6. Oglądanie w lusterku głowy i nazywanie części twarzy: głaskanie, 
dotykanie, określanie kształtu: czoła, brwi, powiek, rzęs, nosa, 
policzków, uszu, ust i brody. 

7. Zwrócenie uwagi na symetrię twarzy: 

– położenie obu dłoni na twarzy (dłonie stykają się na linii nosa), 
– odsłonięcie jednej strony twarzy i spojrzenie w lusterko, 
– ponowne zasłonięcie twarzy, 
– odsłonięcie drugiej strony twarzy i popatrzenie w lusterko. 

8. Zachęcenie dziecka do  narysowania autoportretu swojej głowy: 

• wyjaśnienie znaczenia słów portret i autoportret, 

• zachęcanie dzieci do korzystania z lusterek podczas wykonywania 

swojego portretu. 

 
 

 

 

 

 

 



 


