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Dzień dobry Rodzice i Dzieci z grupy Gwiazdki. 

 

 Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji zdrowotnej z wykorzystaniem materiałów 

sensorycznych. Celem zajęć jest rozwój sprawności ruchowej całego ciała. Zachęcam Was do robienia 

różnego rodzaju torów przeszkód oraz do robienia ścieżek sensorycznych. Tory pozwalają na rozwój całego 

ciała, wszystko zależy tak naprawdę od naszej inwencji, naszych pomysłów. Natomiast ścieżki sensoryczne 

pozwalają w wyjątkowy sposób zając się stopami dzieci. One nie muszą od początku chcieć korzystać z tych 

ścieżek, ale zachęcajmy je najpierw może w kapciach, potem w skarpetkach, na końcu boso. Jeśli będzie już 

taka możliwość wykorzystujmy chodzenie boso po trawie, po piasku, kamieniach. Każde naturalne podłoże, 

z którym stopa ma styczność w naturalny sposób je masuje i kształtuje.  

Życzymy miłej zabawy! 

Część I – Materiał do spotkań porannych. 

1. Tor przeszkód. Wykorzystując różne pomoce w domu lub na otwartym terenie (jeżeli mamy taką 

możliwość) zaplanujmy różne tory przeszkód.  

Zapraszam do obejrzenia pierwszego filmu 

2. Ścieżka sensoryczna.  

Obejrzyjcie drugi filmik i zastanówcie się w jaki sposób możecie zbudować własne ścieżki sensoryczne 

      

3. Zajęcia ruchowe przy muzyce        

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

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNYBvHTGP1U 

 

 

Część II – zajęcia popołudniowe 

1. Zapoznanie z opowiadaniem B. Forma: „Pogoda”. 

 

Adaś ciągle spogląda w okno. Dzisiaj z grupą przedszkolaków jedzie na wycieczkę. Ale co z tą pogodą? Czy 

wycieczka się uda? Mają jechać bryczką i grać w piłkę. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU
https://www.youtube.com/watch?v=ZNYBvHTGP1U


 

 

- Mamusiu, nie widać słońca. po niebie płyną ciemne chmury - chłopiec ze smutkiem spogląda w okno.  

- Może zabiorę grubszą kurtkę, a może wyciągnę z plecaka krótkie spodnie, pewnie ich nie założę - coraz 

bardziej denerwuje się Adaś. 

- Nie martw się, popatrz termometr wskazuje wysoką temperaturę - tłumaczy mama.  

- Jest ciepło, chociaż trochę parno. Włączymy telewizor i zaraz dowiemy się jaka będzie pogoda -  

na ekranie pojawiła się mapa Polski. 

- Mieszkamy tutaj, gdzie widać słońce zza chmur - tłumaczy Adasiowi. - Wprawdzie widać czasami 

padający deszcz, jednak to tylko przelotne opady. 

Adaś wpatruje się w mapę pogody. 

- Trochę podobna do naszego kalendarza pogody. Codziennie wspólnie z panią zaznaczamy na nim pogodę 

jaką zaobserwowaliśmy w drodze do przedszkola. Wybieramy chmurki, krople deszczu, ugięte na wietrze 

drzewa. 

Zegar wybija ósmą godzinę. 

- Na nas już czas - mama z Adasiem idą do przedszkola. 

- Będzie wspaniale, zobaczysz. Przebierz się w krótkie spodenki, jest coraz cieplej.  

Pogoda dopisała. Chociaż było pochmurno nie spadła ani jedna kropla deszczu. Był spacer nad jezioro, 

przejazd bryczką i oczywiście gra w piłkę. Dzieci wróciły bardzo zadowolone, chociaż trochę zmęczone. 

 

2.Kalendarz pogody 

 

 

Powodzenia ! 

Ewa Mazurek, Magdalena Nowicka 


