
Drogie dzieci z grupy Jezusowe Promyczki, drodzy Rodzice 
W nadchodzącym tygodniu proponujemy temat: „Co robią zwierzęta jesienią ? „ 

 

 Wspólnie z dzieckiem rozpoznajcie zwierzęta ( sowa, wiewiórka, niedźwiedź, 

dzięcioł, wrona, jeleń, dzik, jeż, sarna, oraz wilk ) i nazwijcie je. Następnie 

przeczytajcie głośno dzieciom nazwy i zachęćcie do powtórzenia. W kolejnym kroku 

podzielcie nazwy zwierzątek na sylaby łącząc z klaskaniem.  

 

SOWA WIEWIÓRKA  

NIEDŹWIEDŹ DZIĘCIOŁ 

JELEŃ DZIK 

JEŻ SARNA 

WRONA WILK 

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=bWyTMShAaGY Zachęcamy do obejrzenia 

filmu jak zwierzęta przygotowują się jesienią do zimy? A następnie porozmawiajcie z 

dziećmi na  ten temat. Gdzie mieszkają wymienione w filmie zwierzątka?  

 

 Praca plastyczna  

Razem z dzieckiem wykonajcie jeża z plasteliny/ciastoliny i wykałaczek 

https://ekodziecko.com/jez-z-wykalaczek  

- jeśli nie macie koralików wykorzystanych na nos i oczka jeżyka, możecie wziąć 

dowolny zamiennik, który macie w domu  

( guziczki, rodzynki, szpileczki itd.) – Dobrej zabawy !  

 

 

 Ćwiczenia grafomotoryczne – rysowanie po śladzie, bez oderwania ołówka od kartki. 

Kolorowanie powstałej wiewiórki.  

file:///C:/Users/Uzytkownik/Desktop/kolorowanka-

Narysuj%20po%20%C5%9Bladzie%20jesienn%C4%85%20wiewi%C3%B3rk%C4%99.%

20Rysowanie%20po%20linii%20dla%20dzieci%20do%20druku.pdf 

 

 Ćwiczenia palców: 

Nożyczki – poruszanie jednocześni palcami – wskazującym i dużym  

Nóż – dzieci tną powietrze dwoma złożonymi palcami  

Grabie – zginamy wszystkie palce i drapiemy powietrze  

Młotek – uderzanie pięścią w pięść  
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 Ćwiczenia równowagi:  

Kładziemy dziecku mały przedmiot na głowie ( coś co mamy w domu – woreczek, 

piłeczkę, misia itd.) dziecko maszeruje w różnych kierunkach, z danym przedmiotem 

na głowie, ręce wzdłuż tułowia. Podczas marszu opiekun/ rodzic wystukuje rytm, 

zgodnie z którym dziecko maszeruje.  

 

 

 Jesienna matematyka: 

 

 
 



 
 Opowiadanie Heleny Bechlerowej pt. Kolczatek 

file:///C:/Users/Uzytkownik/Desktop/kolczatek.pdf  

- zachęcamy do posłuchania lub przeczytania dziecku wiersza. 

Następnie porozmawiajcie na temat opowiadania : 

Jakie miejsca kolejno odwiedził Kolczatek? 

Gdzie znalazł mieszkanie? 

Gdzie wybierał się Kolczatek z żuczkiem? 

Kto zimował w chochole, kto- pod wierzbą, a kto – pod kamieniem? 

 

 Zabawa Powiedz, której zabawki brakuje  

Kładziesz przed dzieckiem kilka zabawek. Dziecko dokładnie przygląda się 

zabawkom. Przykrywamy przedmioty chustką/ręcznikiem itd. Gdy dziecko się 

odwraca z zamkniętymi oczami, zabieramy jedną dowolną zabawkę. Dziecko 

ponownie patrzy na zabawki, i próbuje odgadnąć czego brakuje.  

 

 

Życzę dobrego tygodnia i udanej zabawy !  

 

 

                                                                 Pozdrawiam Serdecznie! Pani Kasia   
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