
 Poniedziałek : 24.01.2022 

 
Temat dnia: Poznajemy nasze zabawki. 
 
Cele ogólne 
 

- określanie, co interesuje dzieci i czego chciałyby się dowiedzieć o zabawkach, 

- wdrażanie do dbania o porządek wśród swoich zabawek, 

-  zachęcanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości, wnioskowania. 

 
1.Zabaw:”Na powitanie”  

 „Na powitanie wszyscy razem hip, hip hura, hip,hip ,hura, hip,hip ,hura, 

  Z całego serca pełnym gazem witamy cię, witamy cię,  witamy cię,” 

 

2.Oglądanie zabawek jakie dzieci mają w domu. Segregowanie zabawek według 

różnych kryteriów, np.: miejsca, w którym możemy się nimi bawić, materiału, z 

jakiego zostały zrobione. Dzieci wybierają swoją ulubioną zabawkę i uzasadniają  
wypowiedz, dzielą nazwy zabawek na sylaby, wymieniają pierwszą głoskę. 
Poszukują odpowiedzi na pytania: Co wspólnego mają ze sobą wszystkie 

zgromadzone przedmioty? Z czym się kojarzą? Jak można je wykorzystać podczas 

zabawy? Następnie dzieci bawią się zabawkami według własnych pomysłów. 

 

           

        
 



 

3.Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Misie. 

Dzieci są misiami. Poruszają się na czworakach w różnych kierunkach. Na hasło: Smakołyk, 

misie siadają skrzyżnie z wyprostowanymi plecami i machają rękami – proszą łapką o 

jedzenie. 

 

4. Słuchanie wiersza P. Beręsewicza Nasza Julka. 
Naszej Julki zręczne palce 

wyskubały włosy lalce, 

ale może sęk w tym cały, 

że się włosy źle trzymały. 

Naszej Julki ostre ząbki 

poszarpały pieska z gąbki,  

ale może winne psisko, 

bo podeszło ciut za blisko. 

Naszej Julki zwinne stópki 

zgniotły globus na skorupki, 

ale może gapa mała 

nabroiła, choć nie chciała. 

Naszej Julki umysł młody 

kazał książce wpaść do wody, 

ale... Chociaż, mówiąc szczerze, 

w żadne „ale” już nie wierzę. 

 

Rozmawia z dziećmi na temat wiersza: 

Kto był głównym bohaterem tego wiersza? O jakich zabawkach była mowa w wierszu?  

Jak Julka bawiła się zabawkami? Jak oceniacie zachowanie Julki? W jaki sposób dbacie  

o zabawki w sali przedszkolnej? W jaki sposób dbacie o zabawki w domu? 

 

5.Ćwiczenia gramatyczne – układanie zdań zawierających słowo zabawki. 

Liczenie wyrazów w zdaniu. 

 

6.Zabawa ruchowa Roboty. 

Dzieci naśladują ruchy robotów, poruszając się w różnych kierunkach. Na przerwę w nagraniu 

 muzyki – brak zasilania (prądu) – roboty nieruchomieją. 
https://www.youtube.com/watch?v=vcqqqPi9SOY 

 

7.Zabawa Zgadnij, jaka to zabawka. 

Dowolne zabawki  

Ustawiamy na stole cztery zabawki – jedną obok drugiej. Dzieci przyglądają się zabawkom 

 i podają ich nazwy. Następnie  rodzic nie informując, o której zabawce mówi, opisuje jej 

charakterystyczne cechy.  Dziecko, wskazuje odpowiednią zabawkę. Następuje zmiana ról.  



8.Samodzielne doświadczenia z zabawkami. Poznawanie właściwości wybranych zabawek.  

 

Różnego rodzaju zabawki, np.: lalka (drewniana, plastikowa, słomiana, gumowa), miś 
(pluszowy, gumowy, wełniany, wykonany z materiału), samochód (plastikowy, metalowy, 

drewniany, wykonany z materiału), piłka (z gąbki, ze styropianu, gumowa, ze skóry), lupy, 

szkła powiększające, lalka, miś, samochód wydający dźwięki, piłka zmyłka. 

 Dzieci, korzystając z lup lub szkieł powiększających, dokładnie przyglądają się zabawkom: 

oglądają zabawki, porównują je między sobą, podają charakterystyczne cechy poszczególnych 

zabawek; dotykają zabawek; opisują materiał, z jakiego zostały zrobione;  

określają, co czują, kiedy ich dotykają; wybierają tę zabawkę, która jest ich zdaniem najmilsza 

w dotyku.  

R. dokłada  taką zabawkę, która wydaje dźwięk, lub taką, która porusza się inaczej niż 
pozostałe, np. piłkę zmyłkę. Dzieci opisują wrażenia, jakie wywołują w nich te dźwięki. 

Naśladują dźwięki wydawane przez zabawki lub ich ruchy. Zastanawiają się, jak to jest 

możliwe, że zabawka wydaje dźwięk. Poszukują źródła dźwięku. Starają się odpowiedzieć na 

pytanie: Dlaczego piłka zmyłka porusza się inaczej niż inne piłki? 

 

9.Słuchanie ciekawostek na temat pierwszych zabawek . 

Do tej pory nie wiadomo, kto wymyślił pierwszą zabawkę. Wiadomo jednak, że zabawki 

towarzyszą dzieciom od bardzo dawna. Najczęściej odkrywanymi w wykopaliskach przez 

archeologów zabawkami są grzechotki i lalki. Grzechotki początkowo wykonywane były z gliny 

i miały okrągły lub owalny kształt. Potem zaczęły przebierać kształty różnych zwierząt. Do 

środka grzechotek wkładano gliniane kulki, nasiona, różnego rodzaju ziarna. Grzechotki, 

podobnie jak dzisiaj, nie służyły tylko małym dzieciom. Były wykorzystywane także jako 

instrumenty, nie tylko do grania, ale również do odstraszania złych duchów. 

 

10.Rysuj  po śladzie i pokoloruj obrazek: 

 

 

 



 

 

 



 


