
ŚRODA 01. 04. 2020 r. 

Temat: Zabawy matematyczne- „Liczymy kurczątka” 

Przebieg: 

1. Zabawa ruchowa „Kura i Kurczęta” 

Rodzic odgrywa rolę kury, dziecko to kurczątko. Kura chodzi po pokoju, mówiąc: ko, 

ko, ko…, a dziecko porusza się wokół niego w dowolnym kierunku, mówiąc: pi, pi, 

pi… Kiedy kura przestaje mówić i przykucnie, kurczątko biegnie do niej i przytulają 

się do siebie. Przez chwilę są w ciszy. 

2. Kurczątka, kurczątka- ćwiczenia w liczeniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzic wycina koła z obrazkami kurczątek (można zastąpić obrazki, po prostu żółtymi, 

papierowymi kółkami, klockami, czy też ulubionymi chrupkami dziecka). 

Rodzic prosi by dziecko położyło jeden element przed sobą i spróbowało mówić: pi, pi, pi. 

Potem- żeby dołożyło kolejny element. Poproś dziecko, by pokazało tyle paluszków, ile ma 

elementów przed sobą. Rodzic pyta: Jeden i dwa to ile razem? Następnie poproś by dziecko 

dołożyło kolejny element. Zapytaj:   

- Ile teraz jest elementów (kurczątek)? 

- Pokaż tyle paluszków, ile widzisz przed sobą elementów. 

Połóż przed dzieckiem jeszcze dwa elementy. Powtórz pytanie: 

- Ile tym razem jest kurczątek? 

- Pokaż ile to jest, na paluszkach? 



Następnie zabierz jeden element. Zapytaj:  

- Ile teraz zostało kurczątek? 

Zabawę może powtarzać według swojego uznania, dokładając elementy, lub je zabierając, 

zgodnie z indywidualnymi możliwościami dziecka w przeliczaniu przedmiotów. 

3. Zabawa inscenizacyjna „Pieczemy ciasto” 

Rodzic proponuje dziecku wspólne pieczenie ciasta na niby. Dziecko siada na podłodze przed 

rodzicem. Wyobrażają sobie, że trzymają w rękach miskę, w której będą mieszały 

poszczególne składniki ciasta i kolejno dziecko naśladuje gesty rodzica: ucieranie mąki z 

masłem, otrzepywanie rąk z mąki, wycieranie o fartuszek, wbijanie czterech jajek- sięganie 

prawą ręką za lewe ramię, hop- uderzenie o ramię, stuk- rozbicie, chlup- wrzucenie jajka do 

miski, siup- wyrzucenie skorupki przez prawe ramię; zmiana reki; wyrabianie rękami, 

wałkowanie, dodawanie rodzynek, wkładanie do foremki i pieczenie. Potem- wąchanie 

upieczonego ciasta i jedzenie. 

Zabawa popołudniowa: 

Zabawa ruchowa przy muzyce „Muzyczna loteryjka”  

 Przygotowanie : wyszukanie ulubionej muzyki  tanecznej   dziecka , pudełko lub słoik  

karteczki z napisanymi hasłami:,, latamy  jak samoloty, tańczymy jak baletnica , pełzniemy   

jak wąż, tańczymy jak robot ,tańczymy na palcach lub piętach’’ (poleceń może być dużo                   

- zależy  od waszej pomysłowości ).                                                                                                                                                                                        

Dziecko tańczy swobodnie w takt muzyki. W pewnej chwili rodzic wyłącza muzykę a ktoś              

z uczestników wyciąga z podanego pojemnika (z kapelusza, pudełka, kosza) los. Rodzic  

odczytuje go. Na losie napisane jest polecenie, według którego uczestnicy tańczą dalej po 

ponownym włączeniu muzyki lu wykonują zadanie bez muzyki . Po przetańczeniu jednego 

polecenia muzyka "gaśnie" znowu i wyciągamy następny los. W ten sposób można do 

zabawy zaangażować kilkoro dzieci . 

Życzymy miłej zabawy  

 

CZWARTEK 02. 04. 2020 r. 

Temat: „Bajkowe pisanki”- zabawy rytmiczne przy piosence 

Przebieg: 

1. Tekst piosenki: 

„Pisanki”-  K. Parnowska- Różęcka 

Pisanki, pisanki, 

jajka malowane 



nie ma Wielkanocy 

bez barwnych pisanek.

 

Pisanki, pisanki 

jajka kolorowe, 

na nich malowane 

bajki pisankowe. 

 

Na jednej kogucik, 

a na drugiej słońce, 

śmieją się na trzeciej 

laleczki tańczące. 

 

Na czwartej kwiatuszki,

a na piątej gwiazdki. 

na każdej pisance 

piękne opowiastki. 

2. Zapoznanie się z piosenką, wspólne omówienie treści, śpiewanie i wymyślanie 

dowolnego tańca. 

3. Zabawa rytmiczna do piosenki. Dziecko siada przed 

tempie i różną dynamiką) teks piosenki. Rodzic jednocześnie rytmicznie klaszcze w 

ręce lub klepie o uda. Dziecko powtarza każdy przykład na zasadzie echa.

4. „Co jest w jajku?”- eksperyment. Rodzic stawia na tacy dwa spodeczki o

jedno jajko. Omawia z dzieckiem wygląd zewnętrzny jajka: jaki ma kolor, kształt, 

fakturę, zapoznaje z określeniem skorupka i mówi do czego służy oraz czy jest twarda, 

czy miękka. Na pierwszy spodeczek rodzic rozbija jako surowe i pokazuje jak 

wygląda w środku. Oddziela białko od żółtka i umieszcza je na spodeczkach. 

Wyjaśnia jaka funkcję pełnią w jajku. Wspólnie określcie ich konsystencję i kolor. 

Zapoznaj dziecko z określeniem białko i żółtko. Zapytaj dziecko, czy białko i żółtko 

można ze sobą mieszać. Następnie zmieszajcie je razem. Dziecko wyciąga wnioski. 

Odpowiada na pytania: Skąd się biorą jajka? W jakiej postaci można je spożywać?

 

bez barwnych pisanek. 

 

Na czwartej kwiatuszki, 

 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY

Zapoznanie się z piosenką, wspólne omówienie treści, śpiewanie i wymyślanie 

Zabawa rytmiczna do piosenki. Dziecko siada przed rodzicem, który mówi (w różnym 

tempie i różną dynamiką) teks piosenki. Rodzic jednocześnie rytmicznie klaszcze w 

ręce lub klepie o uda. Dziecko powtarza każdy przykład na zasadzie echa.

eksperyment. Rodzic stawia na tacy dwa spodeczki o

jedno jajko. Omawia z dzieckiem wygląd zewnętrzny jajka: jaki ma kolor, kształt, 

fakturę, zapoznaje z określeniem skorupka i mówi do czego służy oraz czy jest twarda, 

czy miękka. Na pierwszy spodeczek rodzic rozbija jako surowe i pokazuje jak 

ygląda w środku. Oddziela białko od żółtka i umieszcza je na spodeczkach. 

Wyjaśnia jaka funkcję pełnią w jajku. Wspólnie określcie ich konsystencję i kolor. 

Zapoznaj dziecko z określeniem białko i żółtko. Zapytaj dziecko, czy białko i żółtko 

mieszać. Następnie zmieszajcie je razem. Dziecko wyciąga wnioski. 

Odpowiada na pytania: Skąd się biorą jajka? W jakiej postaci można je spożywać?

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

Zapoznanie się z piosenką, wspólne omówienie treści, śpiewanie i wymyślanie 

rodzicem, który mówi (w różnym 

tempie i różną dynamiką) teks piosenki. Rodzic jednocześnie rytmicznie klaszcze w 

ręce lub klepie o uda. Dziecko powtarza każdy przykład na zasadzie echa. 

eksperyment. Rodzic stawia na tacy dwa spodeczki oraz kładzie 

jedno jajko. Omawia z dzieckiem wygląd zewnętrzny jajka: jaki ma kolor, kształt, 

fakturę, zapoznaje z określeniem skorupka i mówi do czego służy oraz czy jest twarda, 

czy miękka. Na pierwszy spodeczek rodzic rozbija jako surowe i pokazuje jak 

ygląda w środku. Oddziela białko od żółtka i umieszcza je na spodeczkach. 

Wyjaśnia jaka funkcję pełnią w jajku. Wspólnie określcie ich konsystencję i kolor. 

Zapoznaj dziecko z określeniem białko i żółtko. Zapytaj dziecko, czy białko i żółtko 

mieszać. Następnie zmieszajcie je razem. Dziecko wyciąga wnioski. 

Odpowiada na pytania: Skąd się biorą jajka? W jakiej postaci można je spożywać? 



Zabawa popołudniowa: 

Zabawa twórcza „Rysujmy razem”   

Należy dobrać się w pary. Może być to rodzic z dzieckiem lub dwójka rodzeństwa ,może 

być starsze i młodsze.  Weźcie duży karton i kredki .  Będziecie wspólnie na przemian 

tworzyć obrazek -  wasze wspólne dzieło  sztuki.  Zacznijcie od  narysowania  konturu 

dowolnej  postaci lub przedmiotu (ktoś starszy)   potem rodzic  rysuje pierwszy element 

rysunku a   młodsze dziecko dorysowuje drugi...., potem kolejne elementy   postaci   czy 

przedmiotu na zasadzie przemienności działania . Możecie wziąć inne kolory kredek 

i rysować  na zmianę  wszystko to, co wam się tylko wyobraźnia podsunie. Akceptujcie 

pomysły innych i wspólnie stwórzcie super dzieło. Porozmawiajcie  z dzieckiem 

o rysunku ,opowiedzcie razem  co powstało, nadajcie imiona postaciom czy przedmiotom. 

Wspólne dzieło możecie powiesić  w pokoju. Przekonajcie się,  że razem  można wiele! 

Powodzenia.   

Życzymy miłej zabawy  

 

PIĄTEK 03. 04. 2020 r. 

Temat: „Raz, dwa, trzy- razem ze mną ćwiczysz Ty” 

Przebieg:  

1. „Skaczące pisanki”- dziecko staje na wyznaczonej przez rodzica linii i skaczą obunóż 

przez całą długość pokoju. Ćwiczenie powtórzcie dwa razy. 

2. „Zające na łące”- dziecko wykonuje zajęcze skoki (w przysiadzie najpierw 

przekładane są ręce, później nogi) do wyznaczonego miejsca przez rodzica. 

3. „Mówiąca pisanka”- dziecko staje naprzeciwko rodzica, który rzuca do niego piłkę, 

mówiąc: Rzuć, kucając/ Rzuć, siedząc/ Podskocz i rzuć. Dziecko wykonuje polecenia. 

4. „Kaczuchy”- dziecko chodzi w rytm słyszanej melodii, w dowolnym kierunku pokoju, 

naśladując kaczuszki.  

Link do zabawy: https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94 

5. Ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne na dywanie.  

Rodzic prosi dziecko by powoli wciągało powietrze nosem i wypuszczało buzią, 

czynność powtarzają wspólnie kilka razy. Następnie dziecko siedzi naprzeciwko 

rodzica i naśladuje pokazywane przez niego ruchy języka (np. oblizuje usta, próbuje 

dotknąć czubkiem języka nosa, następnie brody, wysuwanie i chowanie języka, itp.) 

Zabawa popołudniowa: 



Zabawy słowne „Wyliczanki- klaskanki”   

Usiądź z dzieckiem naprzeciwko siebie .  Odczytaj kilka razy  głośno i rytmicznie  wybraną  

wyliczankę (można  codziennie inną ). Powtarzajcie powoli  wspólnie  a dziecko  szybko się 

ich nauczy. Potem jednocześnie powtarzając je rytmicznie dodaj ruch; uderzenie w swoje 

kolana i w obie ręce dziecka  i znów kolana...itd. Po opanowaniu testu i ruchu spróbujcie 

trochę w szybszym tempie.   

Trąf, trąf, Misia Bela,  

Misia Kasia, konfacela,  

Misia A, Misia Be,  

Misia Kasia, konface.  

Pucu, pucu!  

Chlastu, chlastu!  

Nie mam rączek jedenastu,  

Tylko mam dwie rączki małe,  

Do zabawy doskonałe.  

Dwa aniołki w niebie piszą list do siebie piszą,  

piszą i rachują, ile kredek potrzebują!                                                                                                                          

(można szybko chwycić kredki ułożone na podłodze  i policzyć ile każdy ich ma )   

Pałka, zapałka, dwa kije  

kto się nie schował, ten kryje!                                                                                                                                                                   

Tę wyliczankę można wykorzystać do zabawy w chowanego . 

Bawcie się dobrze  

 

PONIEDZIAŁEK 06. 04. 2020 r. 

Temat: „Wielkanocne tradycje” 

Przebieg: 

1. Rodzic czyta dziecku opowiadanie T. Kruczek „Wielkanoc”. 

Właśnie chciałam obejrzeć książkę z obrazkami, gdy usłyszałam dzwonek do drzwi. 
– Tolu! Chodź szybko – krzyknęła mama – babcia przyjechała na święta! 
– Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry – tubalnym głosem wołała babcia z przedpokoju. 
– Czas rozpocząć świąteczne przygotowania! Co wy na to?– powiedziała babcia, patrząc po kolei 
na każdego z nas.  
– Wspaniale! – krzyknęłam – będę mogła ci pomagać? 
– Oczywiście, Tolu, ty, mama i tata. Wszyscy razem się za to zabierzemy. Mamy na to cały 
tydzień. 
– No i proszę – zaśmiał się tata – babcia przejęła dowodzenie. 
I tak się zaczęła wielkanocna przygoda. Najpierw sadziłyśmy rzeżuchę. Na talerzu w kwiatki 
rozsypałam ziemię i wysypałam maleńkie brązowe ziarenka. Potem całość podlałam wodą. 



– Tylko pamiętaj, żeby podlewać codziennie – ostrzegła mama – inaczej rzeżucha nie zdąży 
wyrosnąć do świąt. 
Później przyszedł czas na malowanie pisanek. Najpierw tata zrobił wydmuszki z jajek. Aż cały był 
czerwony na buzi od tego dmuchania, a potem zabraliśmy się za malowanie. Pisanki maluje się na 
sto sposobów. Można malować farbkami, można pisakami, można poprzyklejać do nich różne 
rzeczy. Najważniejsze to nie zgnieść wydmuszki. Ale czasami wydmuszka pęka. W zeszłym roku 
bardzo się tym martwiłam. Teraz jestem już duża i się nie martwię, bo zawsze można zrobić nową 
pisankę. 
Kiedy mieliśmy już cały koszyk kolorowych pisanek, przyszedł czas na świąteczne wypieki. 
Pieczenie nie jest wcale łatwe. Ręce bardzo szybko oklejają się mąką i można pobrudzić 
całą kuchnię i fartuszek. I powiem wam, że bardzo szybko byłam cała ubrudzona mąką i klejącym 
ciastem. 
– Nie przejmuj się, Tolu – powiedziała babcia, widząc moją zmartwioną minę. – Bardzo dobrze 
nam pomagasz i najważniejsze, że się uczysz przygotowywać święta. To bardzo ważne! 
Później babcia umyła mi ręce i buzię i zdjęła fartuszek. 
– A teraz mam coś dla ciebie – mrugnęła do mnie i zaprowadziła mnie do tego wielkiego 
kosza, który przyniosła. 
– Proszę, to dla ciebie – powiedziała i podała mi wielką księgę z kolorowymi obrazkami. – To 
książka o świątecznych zwyczajach. 
Pobiegłam do pokoju i zaczęłam ją przeglądać razem z zabawkami. A tam same cudeńka! 
Wycinankowi chłopcy i wycinankowe dziewczynki w kolorowych spódnicach biegają 
po kartkach! Niosą wysokie kolorowe palmy zrobione z malowanej trawy i kwiatów. A każda 
palma ledwo co mieści się na kartce. 
– To Niedziela Palmowa – powiedział tata, który dosiadł się do nas na chwilę. 
– A tu zobacz! Dzieci idą ze święconką do kościoła – dodał. 
I rzeczywiście, na obrazku dzieci niosły małe koszyczki przykryte białymi serwetkami. 
– O, a tu pisanki,  a to stół na niedzielne wielkanocne śniadanie – pokazał tata. 
– Jest babka i mazurek, i baranek, i szynka, i pisanki, i kiełbaski, i inne przysmaki. A tu dalej 
drzewa pełne małych zielonych pączków, z których lada moment rozwiną się liście. 
– A to lany poniedziałek – zaśmiał się tata. – Wycinankowi chłopcy oblewali wycinkowe 
dziewczynki wycinankową wodą, a one śmiały się, uciekały tak szybko, że omal nie wypadły 
z książki. 
– Dosyć tego oglądania! Muszę pomóc mamie i babci – powiedział tata i wyszedł z pokoju. 
– O, to mi się podoba – powiedział, zerkając z półki porcelanowy słoń. – Takie polewanie. 
Bardzo lubię polewanie wodą. 
– Ja tam wolę palmy – powiedziała pluszowa żyrafa. – Są takie wysokie jak ja! 
– A ja najbardziej lubię baranka – powiedział pluszowy baranek. 
– A ty, Tolu – spytała żyrafa – co najbardziej lubisz w tych świętach? 
– To, że w ogóle są i że babcia przyjechała – powiedziałam – i że wszyscy jesteśmy razem. 
Kiedy zasypiałam, wszystkie zabawki opowiadały sobie, co najbardziej lubią w święta 
wielkanocne. 
Jedynie mały pluszowy zajączek nic nie mówił, tylko uśmiechał się tajemniczo. 
 

Rozmowa na temat opowiadania.  

Pytania pomocnicze dla Rodzica: Jak nazywają się święta, do których przygotowywała się 

Tola? Kto przyjechał na święta do Toli? Co babcia przywiozła ze sobą? Co posadziła Tola na 

talerzu? Co tata zrobił z jajek? Jak nazywały się jajka, które malowała Tola? Co babcia dała 

Toli do oglądania? Jak wyglądał stół wielkanocny, na obrazku w książce, którą Toli dała 

babcia? Co Tola najbardziej lubi w Świętach Wielkanocnych? 

2. „Kurczęta i lisek”- zabawa ruchowa 



Rodzic jest liskiem, a dziecko kurczątkiem. Połóż na podłodze jedną poduszkę, która będzie 

domem dla kurczątka, gniazdkiem. Na sygnał rodzica kurczątko wychodzi z gniazdka, skacze, 

macha skrzydełkami, mówi: pi, pi, pi. W tym czasie rodzic- lis siedzi w norze- 

w wyznaczonym miejscu. W dowolnym momencie lis może wyjść na łowy, a kurczątko, gdy 

tylko się zorientuje, że jest w niebezpieczeństwie, natychmiast musi uciekać do swojego 

gniazdka, gdzie jest bezpieczne. Gdy lis złapie kurczątko, zabiera je ze sobą. następnie, 

można zamienić się rolami. 

3. Pokoloruj jedną wybraną pisankę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zabawa popołudniowa: 

Zabawa ruchowa z kartami obrazkowymi  „Wyścigi konne” 

Wcześniej przygotuj trochę wolnego miejsca w pokoju, 4 karty z narysowanymi dużymi 

przedmiotami; kamień, gałąź, rzeka, góry.                                                                                                                                                    

Maluchy wcielają się w jeźdźców konnych, którzy to w szalonym galopie ( bieg prawie  

w miejscu  twarzą do was) przemierzają tor wyścigowy.  Na  drodze koniki będą  spotykały 

czasami różne przeszkody ,wtedy podnosimy jeden z przygotowanych obrazków. Dziecko 

musi na chwilę wykonać ruch wskazany na obrazku . Wcześniej pokaż dziecku obrazki 

i omów co ma robić gdy go zobaczy 

KAMIEŃ – podskakuje kilka razy   

GAŁĄŹ – pochyla  się idąc wolno kilka kroków i znów wraca do galopu   

RZEKA –  dziecko kładzie się na podłodze i naśladuje pływanie                                                                                   

GÓRY – dziecko idzie powoli , wysoko unosząc kolana przez chwilę i potem wraca do 

galopu w miejscu 

Miłej zabawy dla wszystkich  

 

WTOREK 07.04.2020 r. 

Temat: „Kurka”- składanka techniką origami 

Przebieg: 

1. Rozwiązywanie zagadek: 

W wielkanocnym koszyku 

leżeć będą sobie. 

Zanim je tam włożę, 

ślicznie je ozdobię. (pisanki) 

 

Tyle w koszyku 

leży pisanek! 

A pośród nich 

słodki, cukrowy… (baranek) 

 

Święta! Święta nadeszły! 

Wstawajmy! Już  rano! 

Podzielmy się jajeczkiem, 

bo dziś przecież… (Wielkanoc) 



2. Do wykonania kurki techniką orgiami, będą potrzebne: kwadratowa kartka koloru 

żółtego, pomarańczowego, czerwonego, czarny mazak, klej. 

Zaczynamy od kwadratowej kartki papieru, którą zginamy wzdłuż jednej przekątnej. 

W kolejnym kroku zginamy do środka boki wzdłuż przekątnej. Teraz składamy kartkę na pół. 

Róg kartki ciągniemy w dół, tak aby bok był zgięty równolegle do wystającej spod spodu 

kartki. Rozkładamy kartkę, dzięki otrzymanym liniom zgięcia możemy teraz wyodrębnić 

tułów i ogon kury. Zginamy delikatnie róg z którego zostanie uformowany dziób kury. Gdy 

już wszystko zostanie złożone zgodnie z instrukcją, należy kurę odpowiednio ozdobić. Rodzic 

wycina z skrzydełka używając kartki pomarańczowej oraz dziób i grzebień z kartki 

czerwonej. Na koniec wystarczy jak dziecko poprzykleja gotowe elementy i dorysuje oczka. 

Kurka gotowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawiamy link, który pokazuje krok po kroku wykonanie kurki i ułatwi nieco zadanie: 

http://www.zabawydladzieci.com.pl/origami-kura-z-papieru/  

3. „Wydmuszki na start”- ćwiczenia oddechowe 

Zarówno rodzic jak i dziecko, zgniatają kartkę papieru, tworząc kulkę. Siadają naprzeciwko 

siebie przy stole. „Wydmuszki” należy położyć blisko brzegu stołu, przy którym siedzicie. Na 

hasło rodzica: Wydmuszki startują!- zaczynają dmuchać na papierowe kulki, w ten sposób, by 

zderzyła się z kulką przeciwnika. 

Zabawa popołudniowa: 

Zabawka zręcznościowa dla dzieci „Złap kurczaka”  

Pomysł na wykonanie zabawki zręcznościowej  zaczerpnięty ze strony; 

https://dzieciakiwdomu.pl/2016/03/zlap-kurczaka-zabawka-zrecznosciowa-dla-dziecidiy.html                      

Po dalsze instrukcje zapraszam do w/w serwisu.   

     

 



Wykonanie wspólnie takiej zabawki przyniesie państwu i dzieciom wiele radości i  na dłuższy 

czas  zajmie dziecko . 

   Miłego dnia 

 

 

 


