
środa 25.03.2020 r. 
  

Aktywność matematyczna 
 

 

Temat: Zabawa matematyczna 

„Klocki też się bawią w 

chowanego” 
Na początek zapraszamy do zabawy z 

pokazywaniem, które Nasze przedszkolaki 

uwielbiają.  

 Zabawa z pokazywaniem  „Niedźwiadek”

Rodzic śpiewa, albo mówi słowa, a dziecko pokazuje odpowiednio do słów 


 Jedna łapka – pokazujemy jedną rękę
 Druga łapka – pokazujemy drugą rękę
 Ja jestem niedźwiadek – wskazujemy na siebie

 Jedna nóżka, druga nóżka – pokazujemy prawą i lewą nogę
 Oto jest mój zadek – klepiemy się po pośladkach
 Lubię miodzik – masujemy się po brzuszku
 Kocham miodzik – masujemy się po brzuszku
 Podkradam go pszczółkom – machamy rękami, odganiając pszczoły
 Jedną łapką, drugą łapką albo wciągam rurką – robimy z dłoni rurkę, którą 

przytykamy do buzi.

 
Następnie proponujemy zabawę z klockami, 

zaczynamy ! 😊 

 

Rodzicu, 
 

ułóż w rzędzie pięć klocków/możesz ułożyć więcej (w miarę możliwości 

dziecka), a potem wspólnie policzcie, ile ich jest. Następnie poproś, aby 

dziecko zamknęło oczy – tak, jak w zabawie w chowanego. Zabierz dwa klocki. 

Teraz dziecko otwiera oczy i liczy, ile klocków zostało. Pora na zmianę 
 

– teraz Ty zamykasz oczy, a ono chowa klocki. Otwórz oczy i policz, ile 

ich zostało. 
 

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

jest. Najpierw zacznijcie liczyć od lewej strony, potem – od prawej. A co się 

stanie, jeśli drugi i trzeci klocek zamienimy miejscami? Ile klocków będzie tym 

razem? Sprawdźcie! 



 

 

 
Dla chętnych – KARTA PRACY 

 

 
 

 

                                                     Udanego liczenia 




Zabawa popołudniowa 
 

 Zabawa paluszkowa z dzieckiem „Wiosenna burza”
 

Pada deszczyk, pada, pada, (uderzamy palcem o podłogę lub stolik) 
 

coraz prędzej z nieba spada. (przebieramy wszystkimi palcami) 
 

Jak z konewki woda leci, (uderzamy całymi dłońmi o podłogę) 
 

a tu błyskawica świeci... (klaszczemy w dłonie nad głową) 
 

Grzmot! (uderzamy piąstkami o podłogę) 

 



 
 

 

Źródło:  
Monika Jaworska, Monika Jędrzejewska, Katarzyna Nawrocka – Skolimowska „Dziecinnie prosta matematyka”.  
https://zabawkiprogresywne.pl/content/6-motoryka-mala-zabawy- 
 
paluszkowe?fbclid=IwAR0AgHmsAU69M9pRM-1kG55AU6hg0CDe4C99eBcTbPlURoryLbqCf3pkwH8 

https://chomikuj.pl/renata.misia/KARTY+PRACY+DLA+DZIECI+W+WIEKU+PRZEDSZKOLNYM 

https://parenting.pl/zabawy-integracyjne-dla-dzieci 

 

 

 

  

Miłego dnia 

https://zabawkiprogresywne.pl/content/6-motoryka-mala-zabawy-paluszkowe?fbclid=IwAR0AgHmsAU69M9pRM-1kG55AU6hg0CDe4C99eBcTbPlURoryLbqCf3pkwH8
https://zabawkiprogresywne.pl/content/6-motoryka-mala-zabawy-paluszkowe?fbclid=IwAR0AgHmsAU69M9pRM-1kG55AU6hg0CDe4C99eBcTbPlURoryLbqCf3pkwH8
https://chomikuj.pl/renata.misia/KARTY+PRACY+DLA+DZIECI+W+WIEKU+PRZEDSZKOLNYM
https://parenting.pl/zabawy-integracyjne-dla-dzieci


czwartek 26.03.2020 
 

Aktywność muzyczna 
 

 

Temat: Zabawa muzyczna - „Wiosna rozwija kwiaty”. 
 

 

Rodzicu, 
 

usiądź z dzieckiem na dywanie i uderzaj drewnianą łyżką o miskę lub 

jakiś dostępny w domu instrument muzyczny. Na jego dźwięk niech 

dziecko, zamieni się w nasionka kwiatów (siada na piętach, chowa 

głowę). 
 

Po woli wchodzi WIOSNA i rozlega się muzyka „Poranek”. Wiosna 

dotyka każde nasionko, które zmienia się w piękny kwiat (lekko dotknij 

ramienia dziecka). Kwiatek – dziecko, wystawia swoją główkę do słońca, 

rozchyla płatki (ręce) i kołysze się na wietrze (tak można bawić się po 

kilka razy w ciągu dnia). 
 
Link do muzyki „Poranek”: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ECG26fw1i_c&fbclid=I 

wAR2LjUYgv0VwY9xRiJv2u6qI9fCqWPFx8vkB3qiKEiYu6Al4Qi 

p5tDrivKo 

Udanej zabawy 


 

Zabawa popołudniowa  

 Zabawa „Rzucamy do celu”
 

Prosta, ale zajmująca gra.  

Rodzicu, 
 
na podłodze ustaw miskę lub wiaderko i ustalcie z dzieckiem, gdzie jest meta. 

Następnie wrzucajcie do wiaderka piłki, balony lub zmięte w kulki gazety. 

Oczywiście wygrywa ten, kto wykona najwięcej prawidłowych rzutów z linii mety 

(do zabawy niech dołączy nawet rodzeństwo dziecka, będzie weselej) 


Powodzenia 


 
Źródło: https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/08/rzucanie-orzechami-do-

celu/?fbclid=IwAR1F3o34OvxvcpZgVBZrRHqbfbK0DMRyFeeSonPiPpGldBSqLCJh3kYBkL0 

https://www.youtube.com/watch?v=ECG26fw1i_c&fbclid=IwAR2LjUYgv0VwY9xRiJv2u6qI9fCqWPFx8vkB3qiKEi 

Yu6Al4Qip5tDrivKo 

https://www.youtube.com/watch?v=ECG26fw1i_c&fbclid=IwAR2LjUYgv0VwY9xRiJv2u6qI9fCqWPFx8vkB3qiKEiYu6Al4Qip5tDrivKo
https://www.youtube.com/watch?v=ECG26fw1i_c&fbclid=IwAR2LjUYgv0VwY9xRiJv2u6qI9fCqWPFx8vkB3qiKEiYu6Al4Qip5tDrivKo
https://www.youtube.com/watch?v=ECG26fw1i_c&fbclid=IwAR2LjUYgv0VwY9xRiJv2u6qI9fCqWPFx8vkB3qiKEiYu6Al4Qip5tDrivKo
https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/08/rzucanie-orzechami-do-
https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/08/rzucanie-orzechami-do-
https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/08/rzucanie-orzechami-do-celu/?fbclid=IwAR1F3o34OvxvcpZgVBZrRHqbfbK0DMRyFeeSonPiPpGldBSqLCJh3kYBkL0
https://www.youtube.com/watch?v=ECG26fw1i_c&fbclid=IwAR2LjUYgv0VwY9xRiJv2u6qI9fCqWPFx8vkB3qiKEiYu6Al4Qip5tDrivKo
https://www.youtube.com/watch?v=ECG26fw1i_c&fbclid=IwAR2LjUYgv0VwY9xRiJv2u6qI9fCqWPFx8vkB3qiKEiYu6Al4Qip5tDrivKo


 

piątek 27.03.2020 
 

Aktywność ruchowa 
 

Temat: Wiosenne zabawy. 
 

 Zabawa „Wyścigi żab”
 

Rodzicu, 
 

na podłodze w jednej części pokoju ułóż linię startu, a po przeciwnej 

stronie – linię mety (możesz do tego wykorzystać np. skakankę). Poproś, 

aby dziecko stanęło na linii startu i na hasło „start!”, przemieściło się do 

linii mety w ustalony sposób, np. skacząc obunóż, na jednej noce, 

układając stopę za stopą. Możesz mierzyć czas, proponować inny sposób 

przemieszczania się, a także wziąć udział w rywalizacji! 
 

 Zabawa „Głodne wiewiórki".
 

W domu układamy trzy dziuple np. ze sznurka - koła o średnicy około 

60 cm . W każdej z nich znajdują się „orzeszki" ( klocki, koraliki). 

Dysponujemy: „Wiewióreczko, wskocz do dziupli, w której są trzy (5, 7, 

4 itp.) orzeszki". 
 

Dziecko - wiewiórka wskakuje na dwóch „łapkach" do 

odnalezionej „dziupli". „Weź jeden", „Ile tam jeszcze zostało?". 
 

Takie skakanie daje dzieciom wiele radości, a liczenie 

nabiera konkretnego sensu. 



Zabawa popołudniowa 
 
 
 

 Zabawa  „Malarz”
 

Dziecko lub rodzic jest malarzem, osoba prowadząca (malarz) rozpoczyna 

zabawę: 
 

 Puk puk (Stuka o dywan.)
 Kto tam? (Odpowiada dziecko lub rodzic )
 To ja, malarz.
 A co potrzebujesz?

 Farby.
 Jakiego koloru? 

Dziecko lub rodzic, podaje kolor, malarz ma wymienić kolor na sobie 

(na butach, spodniach, koszuli, itd.) następnie się wymieniamy. 

 

Świetnej zabawy! 


 



Dla chętnych – KARTA PRACY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Źródło:  
Przedszkole WSiP online , Pomysł na dobry start! Część 3  
https://www.szkolneinspiracje.pl/zabawy-dla-dzieci-w-szkole-i-  
przedszkolu/?fbclid=IwAR0_QV7pa0ayPeMSVMM6pGOgDxaGzxat9OF0guNSZG1dq3UrOakiYdtkZvI  
https://www.everydayme.pl/rodzina/zajecia/wiosenne-zabawy-z-dzieckiem  
https://6.allegroimg.com/s1440/01d1c8/ff6af2584739975eb6cd6472ed66 

https://www.szkolneinspiracje.pl/zabawy-dla-dzieci-w-szkole-i-przedszkolu/?fbclid=IwAR0_QV7pa0ayPeMSVMM6pGOgDxaGzxat9OF0guNSZG1dq3UrOakiYdtkZvI
https://www.szkolneinspiracje.pl/zabawy-dla-dzieci-w-szkole-i-przedszkolu/?fbclid=IwAR0_QV7pa0ayPeMSVMM6pGOgDxaGzxat9OF0guNSZG1dq3UrOakiYdtkZvI
https://www.everydayme.pl/rodzina/zajecia/wiosenne-zabawy-z-dzieckiem


poniedziałek 30.03.2020 
 

Aktywność umysłowa 
 

Temat: Słuchanie wiersza „Dzień na wsi”. 
 

Rodzicu, 
 

przeczytaj dziecku załączony wiersz pt. Dzień na wsi (dziecko niech uważnie 

słucha), a następnie porozmawiaj z nim na jego temat. Możesz zadać 

dziecku następujące pytania: 
 

- o jakim miejscu była mowa w wierszu?  
- o kogo trzeba zadbać w gospodarstwie?  
- jak trzeba zadbać o zwierzęta?  
- dlaczego trzeba dbać o zwierzęta?  
- czy praca na wsi jest lekka, 
  

przyjemna? 
 

- czy chciałabyś/chciałbyś kiedyś 

pojechać na wieś i opiekować 

się zwierzętami?  
- w czym mogłabyś/mógłbyś pomóc 

gospodarzowi na wsi? 
 
 

Dzień na wsi 
 
Dominika Niemiec 
 

 

Pobyt na wsi u dziadków to dopiero wyzwanie... 
 

Dzień się tam zaczyna inaczej, wcześnie jest śniadanie. 
 

Trzeba zadbać od rana o wszystkie zwierzęta, 
 

o królikach, o świnkach, o owcach pamiętać. 
 

Dać jeść i pić bez wyjątku wszystkim w całym obrządku. 
 

Owce wypuścić na hale, 
 

to dla nich miejsce wspaniałe. 
 

Już słychać radosne beczenie, chrumkanie, 
 

to znaczy, że zwierzętom smakuje ich śniadanie. 
 

Konie są w stajni bardzo szczęśliwe, 



gdy im porządnie rozczeszę grzywę, 
 

gdy je z czułością, dokładnie wyszczotkuję, 

parskają głośno, mówiąc „dziękuję”. 
 

W stajni, w chlewiku, na dworze, cały dzień trwa praca. 

Dopiero gdy się ściemnia, z dziadkiem do domu wracam. Jestem 

zmęczony, lecz wiem, że gdy zwierzętom troskę okażę, sam 

kiedyś będę jak dziadek wspaniałym gospodarzem. 
 
 

Zabawa popołudniowa 
 

 

 Zabawa „Wyścig żółwi”
 

Zabawa, przy której jest sporo śmiechu, a dzieciaki lubią ją powtarzać i bić 

swoje rekordy. Nazwa może bardziej Wam się skojarzyć z grą planszową, ale 

tym razem to nie to! Pamiętacie ze szkolnych zajęć gimnastycznych woreczki 

z grochem? Będziecie ich potrzebowali! Bardzo łatwo je uszyć, ale jeśli 

jednak z igłą i nitką Wam nie po drodze, wsypcie groch lub kaszę do 

woreczka na mrożonki. A teraz reguły gry! Na mecie ustawia się jedno lub 

więcej dzieci w pozycji na czworaka (mama czy tata również mogą). Każdy 

zawodnik na plecach ma balast w postaci woreczka. Każdy porusza się na 

czworaka najszybciej jak potrafi. Gdy woreczek spadnie zaznaczamy od 

miejsca dokąd żółw dotarł. Dzieciaki lubią poprawiać swój rekord i próbować 

dojść za każdym razem dalej. I tak zabawa może trwać naprawdę długo. 
 

Miłego dnia 


 
 
 

Źródło:  
„Plac zabaw”, przewodnik metodyczny czterolatek, cz. 2 

 
https://www.mamawdomu.pl/2016/03/10-pomyslow-na-zabawy-ruchowe-w-

domu.html?fbclid=IwAR0Ac2I0R6ss_esPuQpaC3CjsI1ops04e2WaGNmGtt117DqjWjQ1HuoP9cU 

https://www.mamawdomu.pl/2016/03/10-pomyslow-na-zabawy-ruchowe-w-domu.html?fbclid=IwAR0Ac2I0R6ss_esPuQpaC3CjsI1ops04e2WaGNmGtt117DqjWjQ1HuoP9cU
https://www.mamawdomu.pl/2016/03/10-pomyslow-na-zabawy-ruchowe-w-domu.html?fbclid=IwAR0Ac2I0R6ss_esPuQpaC3CjsI1ops04e2WaGNmGtt117DqjWjQ1HuoP9cU
https://www.mamawdomu.pl/2016/03/10-pomyslow-na-zabawy-ruchowe-w-domu.html?fbclid=IwAR0Ac2I0R6ss_esPuQpaC3CjsI1ops04e2WaGNmGtt117DqjWjQ1HuoP9cU


wtorek 31.03.2020 
 

Aktywność plastyczna 
 

Temat: Robimy eksperyment „Wulkan”. 
 

 

Na rozgrzewkę, proponujemy włączenie piosenki i powtarzanie: Rączki 

robią klap klap klap. 


 

https://www.youtube.com/watch?v=qhvS9qq8_g8&fbclid=IwAR1aKXbGNlt 
 

F2-heO2zUf-W8fACgAPg3jY2Sgxbzy-LBtTJAYHbN9cyGiGk 
 

 

Następnie Rodzicu, 
 

wykonaj z dzieckiem eksperyment. Jest prosty do zrobienia, a 

Twoje dziecko na pewno będzie pod wrażeniem 


 

https://www.youtube.com/watch?v=qhvS9qq8_g8&fbclid=IwAR1aKXbGNltF2-heO2zUf-W8fACgAPg3jY2Sgxbzy-LBtTJAYHbN9cyGiGk
https://www.youtube.com/watch?v=qhvS9qq8_g8&fbclid=IwAR1aKXbGNltF2-heO2zUf-W8fACgAPg3jY2Sgxbzy-LBtTJAYHbN9cyGiGk


Po zrobieniu eksperymentu, polecamy zabawę 

wyciszającą ,,Przewlekanka” . 
 

Zrobienie przewlekanki to całkiem prosta sprawa. Potrzebujesz tylko: 
kartonu, dziurkacza i sznurówki. Wycięty w ciekawy kształt karton możesz dla 
uatrakcyjnienia ozdobić, zrób w nim dziurki i pozwól dziecku przewlekać przez 
nie sznurówkę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zabawa popołudniowa 
 

 Zabawa „Tor  przeszkód”
 

Nie znam dziecka, które nie uwielbiałoby toru przeszkód! Do jego wykonania 

wykorzystajcie to co macie w domu. Mogą to być wielkie kartony przez 

środek, których trzeba się przeczołgać, poduszki, po których trzeba skakać, 

butelki, które należy omijać czy krzesła, na które trzeba się wspinać! 

Zabawa idealna zarówno dla maluszków jak i dla starszych dzieci. 
 

Miłego dnia i świetnej zabawy! 




 

Źródło: 
 

https://www.facebook.com/photo?fbid=877572442693001&set=a.877571112693134 

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

przeszkod.html?fbclid=IwAR2TCsGY1zfSwprBLR-iCwnweJd3Hlfj5F9FxFuDYoP98HC4xXq6EI_y7fE  
https://www.mamawdomu.pl/2016/11/paluszki.html 

https://www.facebook.com/photo?fbid=877572442693001&set=a.877571112693134
https://www.mamawdomu.pl/2013/01/domowy-tor-przeszkod.html?fbclid=IwAR2TCsGY1zfSwprBLR-iCwnweJd3Hlfj5F9FxFuDYoP98HC4xXq6EI_y7fE
https://www.mamawdomu.pl/2013/01/domowy-tor-przeszkod.html?fbclid=IwAR2TCsGY1zfSwprBLR-iCwnweJd3Hlfj5F9FxFuDYoP98HC4xXq6EI_y7fE
https://www.mamawdomu.pl/2013/01/domowy-tor-przeszkod.html?fbclid=IwAR2TCsGY1zfSwprBLR-iCwnweJd3Hlfj5F9FxFuDYoP98HC4xXq6EI_y7fE
https://www.mamawdomu.pl/2016/11/paluszki.html

