
1.04.2020 r. 

Temat zajęcia: „Raz, dwa, trzy, … - liczysz klocki Ty!” - zabawy matematyczne. 

 

Pomoce: link do piosenki - https://www.youtube.com/watch?v=1ZrVWo2-_rc  

Przebieg zajęcia: 

1. Rozwiązanie zagadki o klockach: 

Są różnokolorowe, 

mogą być plastikowe lub drewniane. 

Dzieci chętnie układają z nich różne budowle i wieże. 

2. Rozmowa z dzieckiem na temat klocków: 

• Czy w naszym domu znajdują się klocki? 

• Jakie mamy klocki? 

• Jak możemy bawić się klockami? 

3. Zabawa „Wrzuć klocki”. 

Zadaniem dziecka jest zebranie z dywanu lub podłogi odpowiedniej liczby klocków                           

i wrzucenie ich do pojemnika lub kosza zgodnie z instrukcją rodzica np. wrzuć 2 klocki, 

wrzuć 4 klocki itd. Możemy w tej zabawie utrwalić nazwy kolorów – mówimy wtedy np. 

wrzuć 2 klocki czerwone, wrzuć 3 klocki żółte, wrzuć 4 klocki niebieskie itd.  

4. Zabawa matematyczno - ruchowa „Liczenie znikających obiektów”. 

Na sygnał np. klaśnięcia, tupnięcia dziecko liczy klocki znikające pod kocem. Rodzic pyta: ile 

klocków zniknęło? Dziecko odpowiada i wykonuje taką samą liczbę np. przysiadów, 

podskoków, pajacyków itp. (mogą też same wymyślać zadania do wykonania). 

5. Na koniec ułóżcie siedem klocków w rzędzie i wspólnie policzcie, ile ich jest. 

Proponuję Wam wspólną zabawę „Czy znasz magiczną liczbę 7?” 

Zabawa muzyczno-ruchowa „Magiczna liczba 7” 

Śpiewajcie i wykonujcie poszczególne czynności: 

Czy znasz, czy znasz magiczną liczbę 7 (powtarzamy wers 2 razy) 

Tak jest 1(tupiemy prawą nogą) 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZrVWo2-_rc


Tak jest dwa (tupiemy lewą nogą) 

Tak jest trzy (klękamy na jedno kolano) 

Tak jest cztery (klękamy na dwa kolana) 

Tak jest pięć (dotykamy łokciem podłogi) 

Tak jest sześć (dwa łokcie dotykają podłogi) 

Tak jest siedem (dotykamy głową podłogi) 

 

Zabawa popołudniowa 

„Gdzie mieszkają moje zabawki” zabawa matematyczna. 

Stosowanie określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni. Dziecko poznaje 

słowa: na, pod, wysoko, nisko, za, obok. Porządkuje zabawki, ustawia duże misie na półce, 

małe samochody pod półką, traktor obok półki, lalki na dywanie itp.  

(dowolne rodzaje zabawek). 

 

Bawcie się dobrze☺ 

 

2.04.2020 r. 

Temat zajęcia: „Hej, zielona żabko” – zabawy przy piosence. 

 

Pomoce: link do piosenki  - https://www.youtube.com/watch?v=GjAj8QALmv0 

Przebieg zajęcia: 

1. Wysłuchanie i wspólne zaśpiewanie piosenki. Naśladowanie w zabawie sposobu 

poruszania się tych zwierząt.  

Poproście dzieci, aby powiedziały jakie zwierzątka występowały w piosence. 

„Hej, zielona żabko” 

sł. i muz. Katarzyna Kulikowska 

Hej, zielona żabko, miło poznać cię 

https://www.youtube.com/watch?v=GjAj8QALmv0


ładnie sobie skaczesz, skakać naucz mnie 

podskoczymy jak żabki. 

 

Hej złota rybko, miło poznać cię 

ładnie sobie pływasz, pływać naucz mnie 

popływajmy jak rybki. 

 

Hej, żółta pszczoło, miło poznać cię 

ładnie sobie fruwasz, fruwać naucz mnie 

pofruwajmy jak pszczoły. 

2. Rytmizacja tekstu (wolno – szybko). 

Powtarzanie wybranego tekstu piosenki np. bardzo wolno, wolno, szybko, bardzo szybko. 

3. „Co to za zwierzę?” – zabawa ruchowo- naśladowcza. 

Dziecko porusza się w rytmie wystukiwanym przez dorosłego (np. klaskanie). Gdy  rodzic 

przestaje wystukiwać rytm, mówi nazwę zwierzęcia. Zadaniem dziecka jest naśladowanie 

sposobu jego poruszania się i głosu, jaki wydaje. Następnie możecie zamienić się rolami.  

 

Zabawa popołudniowa 

„Jeśli jesteś dziś szczęśliwy” zabawa muzyczna. 

Wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała. Dziecko wraz z rodzicem tańczy i śpiewa 

piosenkę  zgodnie z instrukcją https://www.youtube.com/watch?v=az7AZ2La6g4&vl=pl  

 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy klaśnij raz 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy klaśnij dwa.... 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy radość w sercu masz ogromną 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy klaśnij trzy 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy pstryknij raz 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy pstryknij dwa.... 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy radość w sercu masz ogromną 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy pstryknij trzy 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy tupnij raz 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy tupnij dwa.... 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy radość w sercu masz ogromną 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy tupnij trzy 

https://www.youtube.com/watch?v=az7AZ2La6g4&vl=pl


Jeśli jesteś dziś szczęśliwy klaśnij raz 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy pstryknij dwa.... 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy radość w sercu masz ogromną 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy tupnij trzy 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy radość w sercu masz ogromną 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy krzycz HURRA! 

 

Miłej zabawy☺ 

 

3.04.2020 r.  

Temat zajęcia: „Wiosenny spacer”- zabawy ruchowe przy muzyce relaksacyjnej 

„Wiosna w parku”. 

Pomoce: link do muzyki relaksacyjnej - https://www.youtube.com/watch?v=FcLz8k3fO0k  

Przebieg zajęcia: 

• Idziemy do parku na wiosenny spacer - spacerujemy po pokoju. 

• W parku rosną różne drzewa: wysokie – stanie na palcach, ręce wyciągnięte 

w górę i niskie - przechodzenie do przysiadu. 

• W nocy padał deszcz, na alejkach jest pełno kałuż - przeskoki z nogi na nogę. 

• Na drzewach widać świeże wiosenne liście, którymi lekko porusza ciepły 

wietrzyk - kołysanie rękami w dowolnych kierunkach. 

• Parę dni temu burza powaliła olbrzymie drzewo - przechodzenie do leżenia na 

plecach. 

• Gałęzie zajęły całą alejkę - rozkładanie rąk na boki. 

• Teraz znowu grzeje wiosenne słońce - cieszymy się i wesoło podskakujemy 

z nogi na nogę. 

 

Zabawa popołudniowa 

„Ja i moja rodzina” zabawa w formie opowieści ruchowej – naśladownictwo.                         

Rodzic czyta tekst, podczas zabawy.  

Autor: Bożena Forma  

- Na dworze jest ładna pogoda. Świeci słońce i wieje ciepły wietrzyk. Mamusia, tatuś i ich 

dzieci idą na spacer do parku - dzieci idą z rodzicem na spacer 

- Podczas spaceru słuchają jak śpiewają ptaki – wszyscy zatrzymują się, spoglądają w górę, 

nasłuchują. 

https://www.youtube.com/watch?v=FcLz8k3fO0k


- Postanowili zjeść lody - naśladują lizanie lodów. 

- Kiedy tak spacerowali, rozbolały ich nogi i postanowili odpocząć. Usiedli na ławce. Wtedy 

przybiegła do nich wiewiórka. Dziecko dało jej orzeszki - dzieci przechodzą do przysiadu i 

naśladują wiewiórki jedzące orzechy. 

 

Powodzenia☺ 

 

6.04.2020 r. 

Temat zajęcia: „Wielkanocne zwyczaje” – słuchanie wiersza J. Koczanowskiej                             

pt. „Wielkanoc”. 

 

Pomoce: link do piosenki - https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA  

Przebieg zajęcia: 

1. Piosenka na powitanie „Wszyscy są, witam Was”. 

Wszyscy są, witam was,  

zaczynamy już czas. 

Jestem ja, jesteś Ty,  

raz, dwa, trzy. 

(dzieci z naszej grupy doskonale znają to powitanie☺) 

2. Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Wielkanoc”. 

W wielkanocnym koszyczku,  

przystrojonym pięknie, 

kłóciły się pisanki 

o najlepsze miejsce. 

 

Każda chciała spoczywać 

tuż obok rzeżuchy, 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA


zielonej i puszystej 

jak miękkie poduchy. 

 

Wtem do akcji wkroczył 

cukrowy baranek, 

zjadł zieloną rzeżuchę,  

przerwał spór pisanek. 

3. Rozmowa z dzieckiem na temat treści wiersza. 

• Co robiły pisanki w koszyczku wielkanocnym? 

• O co się kłóciły? 

• Jak skończył się spór? 

4. „Wielkanocne symbole”. Dzielenie słów na sylaby: jajko, baranek, palma, pisanka.  

5. Ćwiczenia graficzno- ruchowe. 

Dziecko wspólnie z rodzicem kreśli w powietrzu kształt dużego jajka, mówiąc przy ty 

rymowankę: 

Jajeczko, jajeczko, będziesz pisaneczką. 

6. Ćwiczenie graficzne „Pisanka z zajączkiem”. 

Dziecko koloruje obrazek przedstawiający zajączka i ozdabia pisankę według własnego 

pomysłu. 



 

Źródło: https://chomikuj.pl/Asiczka883/pomoce+do+przedszkola/wielkanoc/karty+pracy+-

+wielkanoc  

 

https://chomikuj.pl/Asiczka883/pomoce+do+przedszkola/wielkanoc/karty+pracy+-+wielkanoc
https://chomikuj.pl/Asiczka883/pomoce+do+przedszkola/wielkanoc/karty+pracy+-+wielkanoc


Zabawa popołudniowa 

„Rodzic bajkę opowiada.” – teatrzyk z wykorzystaniem lalek, pluszaków – według inwencji 

twórczej rodziców.  

Rodzic chowa się  np.: za fotelem i opowiada znaną lub wymyśloną bajkę , operując przy tym 

lalkami i pluszakami. 

 

Miłego dnia☺ 

 

7.04.2020 r. 

Temat zajęcia: „Pisanka gigant” – stemplowanie farbami z użyciem różnorodnych 

materiałów. 

Pomoce: duży arkusz papieru lub kartka z bloku rysunkowego, farby, pieczątki np. z 

ziemniaka, gąbki w różnych kształtach, pędzle, chusteczki higieniczne itp.  

Przebieg zajęcia: 

1. Rozwiązanie zagadki. 

Choć zniosła ją bura kurka, 

wygląda tak, jak laurka. 

Tkwi w wielkanocnym koszyku, 

święconce dodając szyku. 

2. Przygotowanie rąk do ozdabiania sylwety jajka. 

Poruszajcie wszystkimi palcami naraz, stukajcie kolejnymi palcami o podłogę, „dokręcajcie” 

kolejne palce u jednej ręki, a potem u drugiej ręki, naśladujcie grę na pianinie. 

3. Wykonanie pracy – „Pisanka gigant”. 

Do jej wykonania potrzebny będzie duży arkusz papieru - na takiej powierzchni mamy spore 

pole do popisu (jeżeli nie mamy może być kartka z bloku rysunkowego), pieczątki (np.                       

z ziemniaka), gąbka, zwinięta chusteczka, pędzelek albo same paluszki. Rodzice narysujcie na 

arkuszu kształt dużego jajka i ozdabiajcie z dzieckiem według Waszych pomysłów.                      

Niech wyobraźnia porwie Wasze dziecko! 



 

4. Wspólne oglądanie pracy i wypowiedzi dziecka na jej temat. 

Źródło: https://oliloli-newlife.com/2017/03/33-wielkanocne-dekoracje-do-zrobienia-z.html  

 

Zabawa popołudniowa 

„Rysowanie muzyki”  

Dziecko i rodzice siedzą przy stoliku, gdzie przygotowane są kredki i arkusze papieru. Rodzic 

włącza muzykę poważną https://www.youtube.com/watch?v=rXNmDbWv3jQ  i wszyscy 

zaczynają rysować , gdy  słyszą muzykę. Następnie wszyscy prezentują swoją pracę. 

 

Miłej i twórczej pracy ☺ 

https://oliloli-newlife.com/2017/03/33-wielkanocne-dekoracje-do-zrobienia-z.html
https://www.youtube.com/watch?v=rXNmDbWv3jQ

