
Propozycje zabaw w dn. 01.04.2020 – 07.04.2020   

              Witamy wszystkie dzieci i rodziców. Zachęcamy do kolejnych zabaw. 

01.04.2020 (środa)  

Temat: Dodawanie i odejmowanie po kilka (wg. E. Gruszczyk- Kolczyoskiej i                   
E. Zielioskiej). 

Należy przygotowad: klamerki do bielizny, wycięte kartoniki: 1 w kształcie trójkąta i 1 w 
kształcie kwadratu. 

Zab. 1 

Polecamy dziecku, aby wzięło trójkątny kartonik i przypięło 2 klamerki na jednym boku, 
następnie 2 klamerki na kolejnym boku. Po przypięciu, dziecko liczy, ile jest klamerek 
razem. Znów przypina 2 klamerki do trzeciego boku- ile jest teraz razem? (6). 

Dobrze jest 6, teraz odejmij (odepnij) 2- ile zostało?; znów odejmij 2- ile jest teraz?; 
odejmij 2- ile jest teraz? 

(dziecko manipuluje, przypina, odpina klamerki, po każdej zmianie- dodaniu lub odjęciu 
elementów, liczy ile jest teraz) 

Zab.2 

Dziecko wymienia kartonik na kwadratowy. Przypina 2 klamerki na jednym boku, 2 na 
drugim boku- ile jest teraz?. Przypnij 2 klamerki na kolejnym boku- ile jest razem?, i 
jeszcze na czwartym boku 2 klamerki- policz ile jest razem?.  

Dobrze- 8; odejmij 2- ile jest teraz?; odejmij 2- ile zostało?,  odejmij kolejne 2- ile 
zostało?, i jeszcze odejmij 2- ile masz teraz? 

Zab.3 

Teraz będziemy przypinad klamerki, dodając i odejmując po 3.  

(Tę serię dwiczeo przeprowadza się analogicznie jak w zab. 1 i 2) 

W/w zabawy kształtują umiejętnośd dodawania i odejmowania po kilka  co jest 
wstępem do późniejszej nauki tabliczki mnożenia w szkole. 

Jeśli dziecko sprawnie liczy, możemy zabawid się w dodawanie i odejmowanie po 4 lub 
po 5 klamerek. Dodatkowo, przypinanie i odpinanie klamerek dwiczy sprawnośd 
palców. 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA: 

"Czarodziejski worek" - zabawa matematyczna  

Dziecko otrzymuje woreczek, w którym znajdują się klocki w kształcie koła, kwadratu, 
prostokąta, trójkąta. figury geometryczne. Na hasło „Szukamy koła”, dziecko wyszukuje 
za pomocą dotyku odpowiedniej figury.  



 

Życzę udanej zabawy. 

02.04.2020 (czwartek) 

Temat: „Wielkanoc tuż, tuż” (aktywnośd muzyczna) 

1. Zab. „Kurczątka i zajączki”. Rodzic ustala z dzieckiem, że będzie wołał: 
„kurczątka lub zajączki”. Kiedy zawoła – „kurczątka”- dz. maszeruje , na 
zawołanie-  „zajączki”- dz. biegnie truchcikiem. (Kilkakrotnie zmieniamy hasła, 
by dziecko zmieniało ruch). 

2.Wysłuchajcie wspólnie piosenkę: „Bajkowe pisanki”- (sł. Urszula Piotrowska,         
muz. Magdalena Mielnicka- Sypko), którą  znajdziecie na linku:  

https://www.youtube.com/watch?v=UMl5kZ6DGas 

Piosenka: „Bajkowe pisanki” 

I)Do zajączka przyszła kurka: 

-Ko,ko,ko,ko- zagdakała. 

-Z koszem jajek na pisanki 

Mama kwoka mnie przysłała. 

Zając podparł się pod boki: 

- A to ci dopiero jajka! 

Namaluję na nich tęczę 

I na każdym będzie bajka.  

Ref.) Bajkowe pisanki, bajkowe. 

       Rozdamy je z dobrym słowem, 

       Świątecznym życzeniem, 

       Wiosennym marzeniem. 

       Bajkowe pisanki, bajkowe, 

       Wesołą wiodą rozmowę, 

       Że wiosna za oknem, 

       Że w dyngus ktoś zmoknie. 

II) Rośnie żytko jak na drożdżach 

https://www.youtube.com/watch?v=UMl5kZ6DGas


    I zieleni się rzeżucha, 

Pisankowych opowieści 

    Zając słucha, kurka słucha. 

   Z bukiecikiem srebrnych bazi 

    W gości wybrał się baranek, 

    A dla niego mała kurka 

   Kosz bajkowych ma pisanek. 

Ref.) Bajkowe pisanki, bajkowe…      

Poproście, by dziecko:- określiło nastrój piosenki, 

- odpowiedziało: *po co przyszła kurka do zająca?; 

                                * jak zając miał pokolorowad jajka? 

Następnie, mówcie po dwa wersy tekstu piosenki, a dziecko niech powtarza . 

Spróbujcie zaśpiewad I zwr. piosenki. 

3.Zab. „Kury i pisklęta”. 

Włączcie dowolną (dośd spokojną) muzykę, na hasło: „kury”- dz. idzie kołysząc się 

na boki i woła ko-ko-ko, na hasło: „pisklęta”- porusza się drobnymi krokami 

wołając pi-pi-pi, a na przerwę w muzyce – robi przysiad. 

4.Włączamy piosenkę „Bajkowe pisanki” i zapraszamy dziecko, aby zataoczyło 

przy niej w dowolny sposób. 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA: 

"Taniec na jajkach" - zabawa taneczna. Dziecko taoczy przy dowolnej muzyce na 

dużych jajkach wyciętych z szarego papieru, uważaj, aby nie zejśd na podłogę. W 

zabawie może uczestniczyd cała rodzina. 

Proponuję jedną z ulubionych piosenek dzieci:  

https://www.youtube.com/watch?v=T06iKPjh6VA  Król Julian - Wyginam Śmiało 
Ciało 

Źródło: Przewodnik Metodyczny "Plac Zabaw", pięciolatek cz. 3 

 

MIŁEJ ZABAWY ! 

https://www.youtube.com/watch?v=T06iKPjh6VA


03.04.2020 (piątek) 

Temat: Zestaw dwiczeo gimnastycznych nr 29 (przewodnik nr 3) 

- Zab. „Skaczące pisanki”- dziecko skacze obunóż, po drodze wykonuje obrót 

wokół własnej osi. 

- Zab. „Zające na łące”- dz. wykonuje zajęcze skoki (w przysiadzie- pierwsze ręce, 

później nogi). Co pewien czas wykonują obrót wokół własnej osi. 

- „Jajko na łyżce”- dz. staje naprzeciwko rodzica, (odległośd ok 3m). Trzyma w 

ustach łyżkę, a na niej gotowane jajko (lub małą piłeczkę, lub kulkę z papieru) i 

pokonuje drogę do rodzica tak, by nie spadło jajko. Oddaje jajko na łyżkę rodzica, 

wraca na miejsce a drogę pokonuje rodzic,(trasę pokonujemy kilkakrotnie). 

- „Mówiąca pisanka”- rodzic staje w odległości kilku kroków od dziecka, rzuca do 

dziecka piłkę. Dziecko czeka na hasło, np. Rzud kucając!, rzud siedząc!, podskocz i 

rzud w górę! itp. 

- „Uciekająca pisanka”- dziecko leżąc na dywanie unosi ręce w górę i turla się w 

jedną, a potem w drugą stronę. 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA: 

"Tor przeszkód" - Nie znam dziecka, które nie uwielbiałoby toru przeszkód! Do 

jego wykonania wykorzystajcie to co macie w domu. Mogą to byd wielkie kartony, 

przez środek których trzeba się przeczołgad, poduszki, po których trzeba skakad, 

butelki, które należy omijad czy krzesła, na które trzeba się wspinad! Zabawa 

idealna zarówno dla maluszków jak i dla starszych dzieci. 

Domowy tor przeszkód: 

https://www.mamawdomu.pl/2013/01/domowy-tor-przeszkod.html 

DUŻO RADOŚCI PODCZAS ZABAW! 

06.04.2020 (poniedziałek) 

Temat: Słuchanie wiersza: „Wielkanoc”  (B. Forma) 

1.Rodzicu, przeczytaj dziecku wiersz: „Wielkanoc” 

Święta za pasem,                                                                                                                                        

do pracy się bierzemy,                                                                                                                        

mazurki i baby                                                                                                                              

smaczne upieczemy.                                                                                                                     

Pisanki, kraszanki                                                                                                                               

https://www.mamawdomu.pl/2013/01/domowy-tor-przeszkod.html


razem dziś robimy,                                                                                                                                

wszystkie kolorowe,                                                                                                                         

bardzo się cieszymy.                                                                                                             

Upiekliśmy z ciasta,                                                                                                                   

baranka, zajączka,                                                                                                                                         

z posianej rzeżuchy                                                                                                                                     

będzie piękna łączka.                                                                                                                           

W glinianym wazonie                                                                                                                              

bazie i żonkile,                                                                                                                                        

a na nich z papieru                                                                                                                                                                 

kurczątka przemiłe. 

2.Spytaj, czy wszystkie słowa są dla dziecka zrozumiałe, wyjaśnij te, których nie 

rozumie. Wyjaśnij dziecku, co to są pisanki i kraszanki: pisanki- to jajka, na których 

wzór nanosi się gorącym , roztopionym woskiem, następnie podczas gotowania w 

naturalnych barwnikach , wosk wytapia się, ale miejsca nim pokryte nie barwią się 

(współcześnie, tak nazywa się wszystkie jajka wielkanocne barwione i 

dekorowane); kraszanki- nazwa pochodzi od metody barwienia tzw. kraszenia, 

które polegało na farbowaniu na jeden kolor, bez wzoru. (Jaja barwiono w 

naturalnych barwnikach roślinnych: w łupinach cebuli, w soku z buraków, płatków 

nagietka, wywarze z kory dębu).                                                                              

3.Porozmawiaj z dzieckiem nt. wiersza:                                                                                            

-jakie wypieki wystąpiły w wierszu?, 

-jaki kształt miały upieczone ciasta?, 

-jak nazywają się ozdobione jajka ?, 

-jaka jest różnica między pisanką a kraszanką?, 

-co znajdzie się w glinianym wazonie? 

4.Poproś, by dziecko określiło pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazach: pisanka, 

kraszanka, jajko, mazurek, baranek, zajączek, kurczak. 

5.Dwicz. „Wielkanocna pisanka”. Zadaniem dziecka jest ozdobienie pisanki wg. 

wzoru.          



 

 

 



 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA: 

"Pisanki" - zabawa w parach. Dziecko lub rodzic udaje jajko - "zamyka się", 

tworząc kulę, a druga osoba próbuje ostrożnie je otworzyd (można np. 

połaskotad). Następnie jest zmiana ról. 

Źródło: Przewodnik Metodyczny "Plac Zabaw", pięciolatek cz. 3 

 

07.04.2020 (wtorek) 

Temat: „Mazurek wielkanocny”- wyklejanie plasteliną. 

Potrzebne będą: wycięty prostokąt z bloku technicznego (lub tekturki) o 

wymiarach ok. 12cm x 8 cm, plastelina, ryż, połówki grochu, mogą byd cekinki, 

małe koraliki itp. 

1.Rozmowa z dziedmi nt. mazurka wielkanocnego.  Wyjaśnienie, że jest to rodzaj 

ciasta, pieczonego zwykle na Św. Wielkanocne. Opisanie dziecku wyglądu 

mazurka. 

 

2.Wykonanie pracy. 

Dziecko wyrabia plastelinę, zmiękczając ją. Pokrywa nią przygotowany prostokąt. 

Następnie ozdabia wg własnego pomysłu tym, co udało się rodzicowi zgromadzid. 

Podpowiedzmy dziecku, że z plasteliny można formowad małe kuleczki, cienkie 

wałeczki, którymi także można ozdabiad mazurka. 



Rodzic chwali dziecko za ładną pracę. 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA: 

Eksperyment "Jajko w butelce" 

Czy można umieścid jajko w szklanej butelce o średnicy mniejszej niż szerokośd jajka? O tym jest 

dzisiejsze doświadczenie. 

Potrzebne będzie: ugotowane jajko na twardo, szklana butelka z otworem o średnicy mniejszej 

niż szerokośd jajka (np. butelka po soku "Kubuś") 

Przebieg doświadczenia: 

Gotujemy jajko na twardo i obieramy je ze skorupki. Następnie do butelki wrzucamy zapaloną 

zapałkę lub zapalony papier. Natychmiast zatykamy jajkiem wylot butelki i obserwujemy co się 

dzieje z jajkiem. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sbkjSMm4bmY eksperyment "Jajko w butelce" 

Wnioski: 

Po wrzuceniu palących się zapałek do butelki nagrzało się także powietrze wewnątrz butelki. 

Ponieważ wylot butelki był otwarty, ciśnienie powietrza wewnątrz butelki było równe ciśnieniu 

atmosferycznemu. Po zatkaniu wylotu butelki jajkiem, pewna ilośd powietrza zastała szczelnie 

zamknięta w butelce. Wewnątrz butelki wytworzyło się podciśnienie, czyli ciśnienie niższe od 

atmosferycznego, które cały czas panowało na zewnątrz. Różnica ciśnienia na zewnątrz i 

wewnątrz butelki była na tyle duża, że jajko zostało wepchnięte do środka. 

 

Życzę miłej zabawy i pięknych mazurków . 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sbkjSMm4bmY


 

 

 


