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1) „Autobus” – kolorowanie obrazka.

 Wdrażanie do starannego kolorowania.

 Kształtowanie prawidłowego chwytu kredki.
 Pokoloruj autobus według własnego pomysłu. Pamiętaj jednak, aby zrobić to bardzo starannie.

Nie zapomnij też o prawidłowym sposobie trzymania kredki podczas kolorowania.

„Samolot” – poranna zabawa ruchowa.

 Rozwijanie sprawności ruchowej.

 Kształtowanie umiejętności reagowania na hasło i orientowania się w przestrzeni.
 Mama/tata  będzie  wypowiadać  hasła:  „samolot  startuje”,  „samolot  leci”,  „samolot  ląduje”.  

Gdy usłyszysz któreś z haseł, poruszaj się zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 samolot startuje – kucnij z rękoma rozłożonymi na boki na wysokości ramion i powoli
wstawaj,

 samolot leci – biegaj po sali z rekami rozłożonymi na boki na wysokości ramion,

 samolot ląduje – kucaj powoli, mając ręce rozłożone na boki na wysokości ramion.
 Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa!  

2) „Pojazdy poruszające się w powietrzu” – wypowiedzi dzieci na podstawie ilustracji.

 Zapoznanie z wyglądem pojazdów poruszających się w powietrzu.

 Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na podstawie ilustracji.

 Wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami.
Należy przygotować:

 ilustracje przedstawiające pojazdy poruszające się w powietrzu (nie ma konieczności druko-
wania ich).

 Przyjrzyj się ilustracjom. Spróbuj nazwać pojazdy poruszające się w powietrzu.
 Porozmawiaj z rodzicami na temat tych pojazdów – ich wyglądu; tego, dzięki czemu latają; w ja-

kich celach mogą być wykorzystywane.

3) „Samolot” – przestrzenna praca plastyczna wykonana z butelki.

 Rozwijanie zdolności plastyczno-technicznych.

 Wyrabianie wyobraźni przestrzennej.
Należy przygotować:

 słowno-obrazkową instrukcję wykonania samolotu (nie ma konieczności drukowania jej),

 plastikową butelkę, np. po mleku lub małej wodzie mineralnej,

 kolorowy brystol,

 ołówek,

 nożyczki,

 taśmę dwustronną.
 Poproś mamę/tatę, aby pomógł ci wykonać to zadanie. Postępujcie zgodnie z instrukcją słowno-

obrazkową.



4) Zabawy dowolne.
 Pobaw się swoją ulubioną zabawką.

Źródła obrazków:

 karta pracy – „Autobus”

 http://podrecznikarnia.pl/  Zabawy z porami roku. Karty pracy malucha. Wiosna, s. 26.

 ilustracje przedstawiające pojazdy poruszające się w powietrzu
https://pl.pinterest.com

 ilustracje do instrukcji wykonania samolotu z butelki

 http://mamaspace.pl/  

Drodzy Rodzice
Proszę przygotować na jutro:

 połówkę skorupki orzecha włoskiego,

 liść,

 wykałaczkę,

 plastelinę.

http://mamaspace.pl/
https://pl.pinterest.com/
http://podrecznikarnia.pl/
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INSTRUKCJA WYKONANIA SAMOLOTU Z PLASTIKOWEJ BUTELKI
 Połóżcie na stole wszystko, co potrzebne do wykonania samolotu (zdjęcie nr 1).
 Na kartce białego brystolu odrysujcie dwa identyczne kształty, z których powstanie ogon samolotu. Wy-

tnijcie te elementy (zdjęcie nr 2).
 Wycięte elementy przyklejcie do butelki za pomocą taśmy dwustronnej, tak aby się stykały (zdjęcia nr 3

i 4).
Podpowiedź: Aby elementy ogona samolotu skleiły się równo, warto najpierw skleić je ze sobą bardzo
równo niewielką  częścią,  a  dopiero  potem z  dwóch  stron  przykleić  do  butelki  (trochę  inaczej  niż  
na zdjęciu).

 Wytnijcie prostokąt (np. z szarego brystolu) o długości dłuższej o 1 cm od obwodu butelki i szerokości
ok. 12 cm. Oklejcie nim butelkę, zakrywając jednocześnie część brystolu, z którego powstał ogon samo-
lotu (jak widać na górze zdjęcia nr 6 i zdjęciu nr 7).

 Na kartce niebieskiego brystolu odrysujcie dwa identyczne kształty (jak na zdjęciu nr 5), z których po-
wstaną skrzydła samolotu. Wytnijcie te elementy.

 Zagnijcie szersze boki elementów i przyklejcie na nich taśmę dwustronną (zdjęcie nr 6).
 Przygotujcie dwie rolki długości szerszego boku skrzydła (zdjęcie nr 6), które będą silnikami samolotu.
 Na szarym brystolu otaczającym butelkę przyklejcie skrzydła, a tuż pod nimi silniki samolotu (zdjęcie 

nr 7).
 Odkręćcie nakrętkę z butelki. Na granatowym brystolu odrysujcie nakrętkę, a następnie dorysujcie śmi-

gło. Wytnijcie element, aby powstał taki, jak na zdjęciu nr 8.
 Załóżcie śmigło na gwint butelki, po czym ponownie zakręćcie butelkę (ostatnie – największe zdjęcie). 
 Na szarym pasku, nad skrzydłami, możecie dokleić lub dorysować flamastrem okrągłe okna. Samolot

gotowy.
 Po skończonej pracy posprzątajcie i umyjcie dokładnie ręce.


