
 

ŚRODA 25.03.2020 

ODDZIAŁ VI 

TEMAT: Potrafię numerować przedmioty i wiem, który jest czwarty, piąty, szósty. Zabawa ,,Miś na 

schodach”. Przybliżanie dzieciom aspektu porządkowego liczby - treści koncepcji edukacji 

matematycznej E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej „Dziecięca matematyka”. 

 

 

Środki dydaktyczne: 

konwencjonalne: kartoniki z liczbami, pluszowy miś lub inna dowolna zabawka, 5 paseczków o szer. 4 cm i 

długości 6cm - każdy następny o 3 cm dłuższy; 2 komplety liczb 0-7, kolorowy brystol, mazak, klej. 

 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

1. Numerowanie schodów.  

Jeżeli istnieje możliwość prosimy o wykonanie tego zadania z wykorzystaniem schodów, jeśli  nie ma 

takiej możliwości proponuję narysowanie na kartce A3 kształtu schodów lub wycięcie ich.  

 
rys.1 

 

- Wersja ze schodami: Dziecko z osobą dorosłą ustawiają się przed schodami tak, żeby każde z nich 

widziało kolejne stopnie. Powoli wchodzą na poszczególne stopnie i liczą je. Następnie dorosły numeruje 

schody kładąc na każdym stopniu odpowiedni kartonik z liczbą rys.2, i używając nazw liczebników 

porządkowych. 
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                                                                  rys.3                                    rys.4 

- Prosimy dziecko o posadzenie na którymś stopniu misia lub inna zabawkę (np. na czwartym). Dziecko ma 

za zadanie: odpowiedzieć na którym stopniu siedzi miś, wymienić stopnie znajdujące się poniżej i powyżej 

tego stopnia. (Powtarzamy to ćwiczenie kilka razy zmieniając stopnie. Ważne jest, aby zamieniać się rolami- 

raz dorosły mówi gdzie położyć misia a dziecko go kładzie, a następnie dziecko mówi gdzie położyć misia a 

dorosły go kładzie). 

- Dziecko wchodzi po schodach. Na hasło dorosłego „stop” zatrzymuje się. Ma za zadanie przeczytać numer 

schodka na którym się znajduje i wymienić numery wszystkich poprzednich i następnych schodów. 

 

- Wersja bez schodów: osoba dorosła rysuje schody tj. rys. nr1. Dziecko z osobą dorosłą liczbą wspólnie 

stopnie. Dziecko ustala ile stopni jest. Następnie dorosły numeruje schody kładąc pod każdym stopniem 

odpowiedni kartonik z liczbą,rys.2 i 3 (można napisać) używając nazw liczebników porządkowych 

(pierwszy, drugi, trzeci…). Prosimy dziecko o położenie na którymś stopniu wyciętej sylwety misia rys.4 

(np. na trzecim). Dziecko ma za zadanie: odpowiedzieć na którym stopniu siedzi miś, wymienić stopnie 

znajdujące się poniżej i powyżej tego stopnia z zastosowaniem liczebników porządkowych. (Powtarzamy to 

ćwiczenie kilka razy zmieniając stopnie. Ważne jest, aby zamieniać się rolami- raz dorosły mówi gdzie 

położyć misia a dziecko go kładzie, a następnie dziecko mówi gdzie położyć misia a dorosły go kładzie). 

2. Zabawa muzyczno - ruchowa „Zabawki” – dzieci poruszają się przy dowolnej melodii. W przerwie  

dorosły wymienia nazwę zabawki – dziecka przedstawia ją za pomocą wymyślonego przez siebie ruchu. 

3. Zebranie doświadczeń w zakresie numerowania, wskazywanie wybranych obiektów w 

ponumerowanej serii i ustalenie wszystkich poprzednich i następnych schodów. 

Na arkuszu papieru A3, prosimy aby dziecko ułożyło i przykleiło z wyciętych paseczków schody rys.5 (5 

paseczków o szer. 4 cm i długości 6cm - każdy następny o 3 cm dłuższy), poczynając od najkrótszego 

paseczka. Wspólnie numerujemy schody naklejając pod każdym kartonikiem z liczbami rys.6.  Następnie 

dziecko podaje nazwy przedmiotów, dzieli ich nazwy na sylaby i określa ich liczbę a następnie przykleja 

przedmioty rys.7 na schody wg polecenia (rys.8): 

- na pierwszym stopniu leży piłka, 

- na trzecim stopniu siedzi miś, 

- na czwartym stopniu stoi lalka, 

- na drugim stopniu siedzi kot, 

- na piątym stopniu stoi wiaderko, 



 

     rys.5 
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 rys.6 

 

 

rys.7. 
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ŚRODA 25.03.2020 

„Co mam w środku?” 

Opis zabawy:  wkładamy do woreczka niewielkie przedmioty, które dziecko zna np.: klucze, klocki, 

szczotkę, lalkę itp. Dzieci młodsze, 4-5 letnie, są w stanie rozpoznać od 3 do 5 przedmiotów. Zawiązujemy 

woreczek i podajemy maluchowi. Dziecko na podstawie dotyku powinno odgadnąć, co znajduje się w 

środku. Jeśli sobie nie radzi możemy mu podpowiedzieć np. jakiego koloru jest przedmiot w środku. Gdy 

uda mu się zgadnąć, wyjmujemy przedmiot z woreczka i chwalimy dziecko. 

 

 

CZWARTEK 26.03.2020 

ODDZIAŁ VI 

 

TEMAT:  „Wesołe spotkanie z wiosną”- aktywność muzyczna 

 

 

Przebieg 

 

1. „Misia bela” – zabawa z pokazywaniem. 

 

Trąf, trąf, misia bela    Dziecko uderzają cztery razy piąstkami o siebie, pionowo jedna o drugą.  

Misia kasia                   Przykucają i otwartymi dłońmi uderzają raz o podłogę.  

Kąfacela                       Wykonują dwa podskoki.  

Misia a                         Obracają się wokół swojej osi w lewo i klaszczą w dłonie na „a”.  

Misia be                       Obracają się wokół swojej osi w prawo i klaszczą w dłonie na „be”.  

Misia kasia                  Przykucają i otwartymi dłońmi uderzają o podłogę.  

Kąface                         Wykonują trzy podskoki.  

 

Zabawę powtarzamy trzy razy, za każdym razem coraz szybciej.  

 

2. Dzieci poruszają się do rytm muzyki: https://www.youtube.com/watch?v=afceLnZTLP4 

 

3. Ćwiczenia oddechowe „Mój balonik”.  

Dziecko stoi, w obu rękach trzymają przed sobą balon. Bierze głęboki wdech i na długim wydechu  

dmucha na niego tak, aby się poruszał. Trzyma balon w prawej dłoni i dmucha. Kładzie balon  

na podłogę i dmucha  na niego z całych sił. 

 

4. Rozśpiewanie (N. zwraca uwagę na dykcję dzieci).  

Dziecko w pozycji stojącej. Przeciąga się, porusza ramionami, prostuje się. Blisko ust trzyma balonik. 

Śpiewa za dorosłym coraz niżej: brdim, brdam, brdom (trzy razy), nisko –wysoko: wio – sna (trzy razy).  

Wspólnie z dorosłym Śpiewa na melodię „Wlazł kotek na płotek”: la, li, lo, la, li, lo, la, li, lo…  

 

5. Słuchanie piosenki Jestem wiosna i inscenizacji do niej. 

https://www.youtube.com/watch?v=EDdGL1jxCdU 

Dziecko słuchaja piosenki odtwarzanej pisenki. Powtarza słowa w rytm melodii piosenki, śpiewa bez 

podkładu i z podkładem muzycznym. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=afceLnZTLP4
https://www.youtube.com/watch?v=EDdGL1jxCdU


„Jestem wiosna” 

sł. i muz. Halina Sokołowska 

 

Idę, idę, idę prosto do was.             Dziecko i dorosły idzie, machając prawą dłonią. 

Idę, idę, słońce niosę wam.             Idą, machając lewą dłonią. 

Wszystkie śniegi stopię,                  Podają sobie  ręce. 

zazielenię wszystkie lasy,               Podnoszą ręce do góry, stają na palcach. 

fiołki oraz bratki,                            opuszczają ręce, przykucają. 

patrzcie, dla was mam.                   Dobierają się w pary, stają naprzeciw siebie. 

Ref.: Wiosna, wiosna, jestem wiosna.               Robią haczyki w prawą stronę. 

Patrzcie, jaką piękną suknię mam.                     jw. 

Wiosna, wiosna, jestem wiosna.                       Robią haczyki w lewą stronę. 

Najpiękniejsza z wszystkich dam. x2               jw. 

 

Wszędzie zieleń, czerwień, złoto, błękit.         Stają twarzą do środka koła.  

Oczy kwiatów w słońce patrzą już.                 Patrzą w sufit i mrugają oczami.  

Cieszcie się wraz ze mną.                                Obrót w prawo.  

Podziwiajcie mą pogodę.                                Podnoszą ręce do góry, stają na palcach.  

Chodźcie do mnie wszyscy,                           Opuszczają ręce, przykucają.  

zaśpiewajmy znów.                                        Dobierają się w pary, stają naprzeciw siebie.  

 

Ref.: Wiosna, wiosna…  

 

6. Improwizacja do piosenki. 

Dziecko ma balonik. W czasie trwania piosenki porusza się swobodnie, wymachuje balonem, dostosowuje 

się do rytmu i treści piosenki. Dorosły tańczy ze swoim balonem pośrodku. Jego ruch jest inspiracją dla 

dzieci do balonowego tańca.  

7. Zapoznanie z instrumentem – balonem.  

Dorosły wymyśla sposoby gry i pokazuje, jak można grać na balonie, dzieci naśladują: uderzanie otwartą 

dłonią, potem pięścią w powierzchnię balonu, przejeżdżanie po powierzchni balonu palcem, całą dłonią, 

uciskanie.  

Należy włączyć piosenkę jeszcze raz. Teraz dzieci dokładnie naśladują ruchy dorosłego. Grają w rytm 

piosenki.  
 

8. Muzyczne wyciszenie.  

Dzieci leżą na plecach. Słuchają utworu Fryderyka Chopina Preludium deszczowe. Wykonują spokojne 

wdechy i wydechy. https://www.youtube.com/watch?v=0LWoLykSSaQ 

 

CZWARTEK 26.03.2020 

,,Poszukiwanie wiosny” – zabawa logopedyczna 

Opis zabawy: Rodzic opowiada dziecku o języczku. który wybrał się na poszukiwanie wiosny. Poleca, aby 

we właściwym momencie wykonało określone czynności. Zbliżała się wiosna. Za oknem słychad było 

śpiew ptaków( dzieci naśladują głosy ptaków). Języczek wybrał się do lasu na poszukiwanie oznak wiosny. 

Jechał na koniku (dz. Kląskają). Na łące zobaczył bociany (wymawiają kle, kle). Zatrzymał się na leśnej 

polanie (próby wymawiania prr). Zsiadł z konika. Rozejrzał się wokoło (oblizują wargi ruchem okrężnym). 

Świeciło słońce, wiał delikatny wiatr (wykonują wdech nosem, chwilę zatrzymują powietrze i długo 

wydychają ustami). Było ciepło i przyjemnie (uśmiechają się, rozchylając wargi). Na skraju polany 

zakwitały wiosenne kwiaty zawilce i sasanki. Pachniało wiosną (dzieci oddychają głęboko). Języczek 

https://www.youtube.com/watch?v=0LWoLykSSaQ


pochylił się i powąchał kwiaty (wdychają powietrze nosem i kichnął (dzieci kichają wymawiając apsik). 

Zrobiło się późno . Języczek wsiadł na konika i pogalopował do domu (kląskają uderzając szerokim 

języczkiem o podniebienie). 

 

 

PIĄTEK 27.03.2020 

ODDZIAŁ VI 

TEMAT: Zestaw zabaw ruchowych nr 25 „Wiosenne przebudzenie”  

 

1. „Moje gniazdo” – dziecko udaje, że jest ptakiem. Dziecko – ptak – układa ze skakanki lub sznurka 

kształt swojego gniazda. Na hasło „Ptaki na spacer” dziecko biega swobodnie. Na hasło „Ptaki do gniazd ” 

dziecko – ptak – jak najszybciej stara się wrócić do swojego gniazda, po czym przybierają określoną przez 

dorosłego pozycję, np. stanie na jednej nodze. 

 

2. „Rzuty do celu” – dziecko zgniata kulki z gazety, a następnie rzuca nimi do wyznaczonego  

celu, np. kosza na zabawki.  

 

3. „Cztery pory roku” – dziecko maszerują przy dźwiękach wygrywanych na dowolnym przedmiocie (np. 

pokrywce, misce). Gdy dźwięk milknie, dorosły pokazuje niebieski przedmiot – dziecko naśladuje ruchem 

rzucanie śnieżkami. Gdy dorosły pokazuje zielony przedmiot – dziecko naśladuje sadzenie nasionek, żółty 

przedmiot – dziecko naśladuje pływanie, czerwony przedmiot – naśladuje zrywanie jabłek z drzew. Dorosły 

szybko zmienia krążki, a dziecko pokazuje ruchem odpowiednie sytuacje.  

 

PIĄTEK 27.03.2020 

”Pogodynka”  

Opis zabawy:  rodzic wypowiada nazwy zjawisk atmosferycznych  a dziecko, odpowiednio reaguje 

ruchem: deszczyk pada (poruszają paluszkami), śnieg (odpycha całe dłonie naprzemiennie), grzmot (ociera 

energicznie dłoń o dłoń i tupie nogą), słońce świeci (wysoko uniesionymi rękoma „wkręca żaróweczki”), 

wiosenny wiatr wieje (macha rękami); co pewien czas mówi „a moja buzia uśmiechnięta” (dziecko rysuje 

uśmiech na twarzy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PONIEDZIAŁEK 30.03.2020 

ODDZIAŁ VI 

 

Temat: ,,Pierwsze wiosenne kwiaty”- słuchanie opowiadania „O żółtym tulipanie” wg M. Różyckiej 
 

 

PRZEBIEG ZAJĘCIA: 

 

1.Wprowadzenie do tematu zajęć 

- rozmowa na temat zwiastunów wiosny 

- analiza sylabowa wyrazu „Wiosna” (podział wyrazu na sylaby, policzenie sylab) 

 

2. Rozpoznawanie sylwetek wiosennych kwiatów po odgadnięciu zagadek i obejrzeniu ilustracji: 

 

Na górskiej polance zakwitam, co roku, 

Rosnę też w ogródku, 

Nazywam się? (krokus) 

 

 

 
 

 

 

Chociaż jestem słabym kwiatkiem, 

Tuż przed zimy końcem 

Przebijam śniegu czapkę 

By zobaczyć słońce. (przebiśnieg) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Jak ten kwiatek się nazywa, 

co słowo „pan” w nazwie ukrywa? 

(tulipan) 

 

 
 

3. Słuchanie opowiadania „O żółtym tulipanie” wg M.Różyckiej 

 

W ciemnym domku pod ziemią mieszkał mały Tulipanek. Maleńki Tulipan, jak wszystkie małe dzieci, spał 

całymi dniami. 

Wokoło było bowiem bardzo cicho i ciemno. Pewnego dnia obudziło go lekkie pukanie do drzwi. 

- Kto tam? –zapytał obudzony ze snu Tulipanek. 

- To ja. Deszczyk. Chcę wejść do ciebie. Nie bój się maleńki. Otwórz. 

- Nie, nie chcę. Nie otworzę. –powiedział Tulipanek i odwróciwszy się na drugą stronę, znów smacznie 

zasnął. 

- Po chwili mały Tulipanek znów usłyszał pukanie. 

- Puk! Puk! Puk! 

- Kto tam? 

- To ja. Deszcz. Pozwól mi wejść do swego domku. 

- Nie, nie chcę, abyś mnie zamoczył. Pozwól mi spać spokojnie. 

Po pewnym czasie Tulipanek usłyszał znów pukanie i cieniutki, miły głosik wyszeptał: 

- Tulipanku, puść mnie! 

- Ktoś ty? 

- Promyk słoneczny –odpowiedział cieniutki głosik. 

- O, nie potrzebuję cię. Idź sobie. 

Ale promyk słoneczny nie chciał odejść. Po chwili zajrzał do domu tulipanowego przez dziurkę od klucza i 

zapukał. 

- Kto tam puka? –zapytał zżółkły ze złości Tulipanek. 

- To my Deszcz i Słońce. My chcemy wejść do ciebie! 

Wtedy Tulipanek pomyślał: 

„Ha, muszę jednak otworzyć, bo dwojgu nie dam rady”. I otworzył. 

Wtedy Deszcz i Promyk wpadli do domu tulipanowego. Deszcz chwycił przestraszonego Tulipanka za jedną 

rękę, 

Promyk słońca za drugą i unieśli go wysoko, aż pod sam sufit. 

Mały żółty Tulipanek uderzył główką o sufit swego domku i przebił go ... 

I, o dziwo znalazł się w śród pięknego ogrodu, na zielonej trawce. Była wczesna wiosna. 

Promyki Słońca padały na żółtą główkę Tulipanka. 

A rano przyszły dzieci i zawołały: 

- Patrzcie! Pierwszy żółty tulipan zakwitł dzisiaj z rana! 

 



4. Rozmowa na temat opowiadania ; 

- Gdzie mieszkał tulipanek 

- Kto odwiedził najpierw tulipana? 

- Czy tulipanek wpuścił do swojego mieszkania deszczyk ? Dlaczego nie ? 

- Kto przyszedł potem do tulipana? 

- Czy tulipan otworzył drzwi deszczykowi? 

- Kto zobaczył tulipana? 

- Co powiedziały dzieci? 

 

5. Kwiat – zabawa dramowa. 

Dziecko naśladuje rozwijanie się kwiatów. Kwiaty są w pąkach (dziecko) wykonuje siad skulny na hasło 

„Słonko się budzi’- bardzo wolno podnoszą głowy i ręce do góry , wstają rozchylają ręce na bok, naśladując 

rozchylające się płatki. Na hasło „Wieczór” płatki zamykają się i kwiat się zwija. 

 

6. Burza mózgów- co jest potrzebne roślinom do tego , aby mogły rosnąć ? 
 

7. Składanie obrazka pociętego na części „Tulipan” i kolorowanie go. 

Należy pociąć obrazek na kilka części 4-5. Zadaniem dziecka jest złożenie go w całość, przyklejenie i 

pokolorowanie. 

                                                               
 

PONIEDZIAŁEK 30.03.2020 

 „Jestem królem” 
( Przed rozpoczęciem zabawy można wykonać z dzieckiem prostą wycinankę-  

koronę z papieru ) 

Opis zabawy:  dziecko siada na krześle na środku i jest królem.  . Domownicy powtarzają zdanie: "Król w 

koronie siedzi na tronie i rozkazuje wam" i wtedy osoba, która jest królem wymyśla czynność, którą 

wykonują wszyscy np. rozkazuje robić przysiady, udawać jakieś zwierzę. Czynności, które mogą 

wykonywać jest mnóstwo. Po wykonaniu danej czynności przez wszystkich następuje zmiana króla. 

 



WTOREK 31.03.2020 

ODDZIAŁ VI 

TEMAT: „Obrazek z kolorowej kropli” – zajęcie twórcze, aktywność plastyczna. 

 

Przebieg: 

 

1.  „Co czujesz” - relaksacja 

Dziecko siedzi w kręgu z zamkniętymi oczami. Cicha, spokojna muzyka. 

https://www.youtube.com/watch?v=Lp6XlsBm_Lw 

 Dorosły dziecku na czoło puszcza kropelkę wody wcześniej uprzedzając o tym dziecko. Dziecko opisuje 

swoje odczucia, gdy kropelka spływała im po twarzy. 

 

2. Lista atrybutów  - „Tęcza” 

Dorosły pokazuje dziecku obrazek tęczy. Dziecko wymienia barwy. Mówi czy widziało kiedyś 

prawdziwą tęczę. Lista atrybutów- tworzenie zakończenia zdania „Tęcza jest.... 

 

 
 

3. Jak powstaje tęcza?- wyjaśnienie zjawiska powstawania tęczy. 

Dorosły wyjaśnia dziecku jak powstaje tęcza (objaśnienie swoimi słowami na podstawie definicji z 

Encyklopedii PWN): 

"Gdy promyk światła słonecznego przechodzi przez  małe kropelki wody, które są w powietrzu, zmienia 

kierunek i kolor. Gdy takich kropelek i promyków przez nie przechodzących jest dużo w jednym miejscu 

powstaje tęcza. Tęcza pojawia się na niebie zazwyczaj po deszczu. Gdyby nie było wody i deszczu nie 

byłoby więc takiego  

pięknego zjawiska jak tęcza". 

 Można posłużyć się filmem edukacyjnym: https://www.youtube.com/watch?v=X5OTGXAk7yU 

 

4. Zabawa ruchowa „Słonko i deszczyk” 

Na sygnał „Słońce”- dziecko biegnie na palcach. 

Na sygnał „Deszczyk”- chowa się „pod daszek” (dziecko kuca i nad głową wykonuje daszek ze 

złączonych rąk, można wykorzystać rozłożony parasol pod którym schowa się dziecko) 

 

5.   Praca plastyczna. 

Dorosły nanosi na karton kolorowe kropelki wody (pędzelkiem) a dziecko rozdmuchuje je za pomocą 

słomki tworząc fantazyjne kształty. Można użyć różnych kolorów kropel, wówczas należy zwrócić 

dziecku uwagę na nowe kolory powstające w wyniku łączenia się kolorów podstawowych.  

https://www.youtube.com/watch?v=Lp6XlsBm_Lw
https://www.youtube.com/watch?v=X5OTGXAk7yU


 
 

6.  „Co to jest, co ci to przypomina?” – wspólne oglądanie prac i wypowiedzi dzieci na ich temat. Na 

koniec zachęcamy dziecko do nadania pracy tytuł. 

 

6. Ilustracja ruchowa piosenki „Podajmy sobie ręce” 

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

             

PIOSENKA 

 

Chociaż świat dokoła 

Dziwny jest i wielki 

(dzieci stoją w kole i szeroko rozkładają ręce, pokazując ogrom świata)  

A my tacy mali, mali jak kropelki. (dzieci kucają na chwilę) 

 

Ref.    

Podajmy sobie ręce (dzieci podają sobie ręce w kole i krążą w jedną stronę)  

W zabawie i piosence 

W ogródku przed domem 

Na łące znajomej. 

                

Podajmy sobie ręce (dzieci  krążą w drugą stronę) 

Przez burzę i przez tęczę 

Pod gwiazdą daleką 

Nad rzeczką i rzeką. 

 

WTOREK 31.03.2020  

„Ciepło-zimno”  
Opis zabawy: zabawa Ciepło-zimno jest idealna do przeprowadzenia w domu, aktywizująca zarówno sferę 

fizyczną jak i psychiczną. Zabawa kształtuję umiejętność odczytywania sygnałów płynących z otoczenia, 

oraz spostrzegawczość. Wprowadzenie do zabawy ćwiczeń fizycznych wpływa na kształtowanie 

podstawowych cech motorycznych. Zabawa może stanowić także uatrakcyjnienie serii ćwiczeń korekcyjno-

kompensacyjnych, które przeprowadzone bez odpowiedniej oprawy są zazwyczaj dla dzieci ze względu na 

powtarzalność żmudne i nie kiedy nudne.  Dowolna ilość uczestników. Opiekun przygotowuje kilka 

karteczek, na których opisuje ćwiczenia fizyczne do wykonania np. 5 przysiadów, stanie równoważne ( 

jaskółka), leżenie tyłem, leżenie przodem, 10 pajacyków, 5 podskoków obunóż/ na jednej nodze, itp. 

Następnie chowa je w różnych miejscach pomieszczenia. Zadaniem dziecka lub uczestników jest 

odnalezienie karteczek i prawidłowe wykonanie ćwiczenia. Jeśli dziecko/dzieci zbliżają się do miejsca, w 

którym ukryta jest karteczka opiekun mówi ciepło, cieplej, gorąco, upał odpowiednio stopniując określenie. 

Jeśli dziecko oddala się od miejsca mówimy zimno, chłodno, mroźno itd. Zabawa trwa aż dziecko znajdzie 

wszystkie karteczki i wykona wszystkie ćwiczenia. W odwecie proponuje zamianę ról i opiekun staje się 

osobą, która szuka karteczek. 

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

