
25 MARCA 

TEMAT: Zabawa matematyczna - dodawanie i odejmowanie po kilka. 

- Zabawa "Maszyna matematyczna" 

Pokazujemy dzieciom np. 5 klocków, wkładamy je do maszyny (np. pudełko po chusteczkach) 

włączamy i wyjmujemy 7 klocków. Pytamy  dzieci co się zmieniło? Zadanie dziecka polega na 

ustalaniu zmian jakie zachodzą w maszynie i nazwaniu ich (przybyło, ubyło, maszyna 

dodała…). Zabawę powtarzamy kilkakrotnie dodając i odejmując klocki. 

- Dodawanie i odejmowanie z wykorzystaniem klamerek 

Rodzic mówi: 

Teraz będziemy liczyd na klamerkach. Rachujemy każdy liczy samodzielnie. 

- przypnij sześd klamerek ( na pasek papieru) i jeszcze cztery klamerki… Pokaż… Policz… Ile 

masz razem? 

- masz dziesięd przypiętych klamerek, zdejmij dwie… Ile pozostało? 

- do paska przypiąłeś dziesięd klamerek, ma ci zostad pięd… Ile zdjąłeś? 

- Dla chętnych dołączamy kartę pracy. 

 

 



ZABAWA POPOŁUDNIOWA: 

 Zabawa „ W zagrodzie” – dziecko powtarza głosy zwierząt.  
Piesek szczeka – Hau, hau, hau  
Kotek miauczy – Miau, miau, miau  
Kura gdacze – Ko, ko, ko  
Kaczka kwacze – Kwa, kwa, kwa  
Gąska gęga – Gę, gę, gę  
Owca beczy – Be, be, be  
Koza meczy – Me, me, me  
Indor gulgocze – Gul, gul, gul  
Krowa ryczy – Mu, mu, mu  
Konik parska – Prr, prr, prr  
A pies warczy – Wrr, wrr, wrr  
Następnie rodzic naśladuje głos danego zwierzątka, a dziecko podaje nazwę i wyklaskuje – 

dzieląc nazwę zwierzątka na sylaby. 

 

Zachęcamy do zabawy, życzymy miłego dnia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 MARCA 

TEMAT: Śpiewanie piosenki ,,Zielona wiosna” 

Piosenka  „Zielona wiosna" 

Nad brzegiem rzeki żabki siedziały 

coś do ucha sobie szeptały 

Kum , kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum 

Kum , kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum (bis) 

Przyleciał bociek, usiadł na błocie 

i do drugiego boćka klekoce 

Kle, kle, kle, kle, kle ,kle, kle ,kle ,kle 

Kle, kle, kle, kle, kle ,kle, kle ,kle (bis) 

Wszystko usłyszał mały wróbelek 

i przetłumaczył na ptasie trele 

Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir 

Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir. 

Wiosna, wiosna, znów przyszła wiosna, 

Wiosna, wiosna jest już wśród nas. 

https://www.youtube.com/watch?v=VR50rxz_wGM piosenka "Zielona wiosna" 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA: 

 Zabawa „Czego brakuje?”  
Ustawiamy w rzędzie kilka zabawek, dziecko nazywa je, określa np. kolor, ilośd (np.6). 

Prosimy, by dziecko zasłoniło oczy, ukrywamy jedną zabawkę. Po odsłonięciu dziecko określa 

– co zostało ukryte?, może policzyd, która to z kolei zabawka (np. trzecia), doskonali także 

liczenie liczebnikami porządkowymi. 

 

Życzymy śpiewających chwil z dziedmi.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VR50rxz_wGM


27 MARCA 

TEMAT: Na wiosennej łące 

1. Zabawa ruchowa "Wiosenny poranek" - dzieci ilustrują ruchem treśd piosenki "Głowa,  

ramiona, kolana, pięty", pokazują odpowiednie części ciała. Śpiewają i pokazują coraz 

szybciej. Kto się pomyli robi pięd pajacyków. 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE piosenka "Głowa,  ramiona, kolana, pięty" 

2. Zabawa ruchowa "Bociany" - dzieci poruszają się po dywanie, naśladując bociany. Unoszą 

wysoko kolana, klaszczą w dłonie pod kolanami i mówią: kle, kle, kle. Na sygnał (np. 

puknięcie łyżki o pokrywkę), bociany stają nieruchomo na jednej nodze. Zabawę można 

powtórzyd.  

3. Zabawa ruchowa "W poszukiwaniu wiosny" - dzieci poruszają się ( biegają) po pokoju, na 

sygnał (np. puknięcie łyżki o pokrywkę), np. biedronka, osa, wróbelek, komar - dzieci ruszają 

się lub wydają głos jak owad, którego nazwę usłyszą. 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA: 

Zabawa zręcznościowa „Karmienie świnki”  
Ustawiamy na podłodze pudełko (np. po klockach), przygotowujemy piłeczkę lub kilka kulek 

wykonanych z gazety. Zadaniem dziecka jest wrzucanie kulek lub piłeczek do pudełka z 

odległości kilku kroków. 

 

Życzymy miłej zabawy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE


30 MARCA 

TEMAT: Słuchanie wiersza "Na wiejskim podwórku"  

 

 

„Na wiejskim podwórku” – słuchanie wiersza Stanisława Kraszewskiego połączone z 
rozmową tematyczną. 
Rodzic czyta wiersz, a następnie pyta dziecko o jego treśd. Dzieci odpowiada na pytania. 
Pytania: 

Kto brał udział w rozmowie? (krowa, owca, świnka) 
Kim były te zwierzęta? (mamami) 
Jak nazywały się ich dzieci? (cielątko, jagniątko, prosiątko). 

 

Na wiejskim podwórku 

Stanisław Kraszewski 

Na podwórko dumne matki prowadziły 

swoje dziatki: 

Krowa – łaciate cielątko, 

Koza – rogate koźlątko, 

Owca – kudłate jagniątko, 

Świnka – różowe prosiątko, 

Kurka – pierzaste kurczątko, 

Gąska – puchate gąsiątko, 

Kaczka – płetwiaste kaczątko, 



Każda prowadzi swoje dzieciątko! 

Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał 

się ze sznurka. 

Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci 

pogubiły. 

Krowa – łaciate cielątko, 

Koza – rogate koźlątko, 

Owca – kudłate jagniątko, 

Świnka – różowe prosiątko, 

Kurka – pierzaste kurczątko, 

Gąska – puchate gąsiątko, 

Kaczka – płetwiaste kaczątko, 

Każda zgubiła swoje dzieciątko! 

Wtem gospodarz konną furką wjechał 

prosto na podwórko. 

Zszedł czym prędzej ze swej furki, 

zamknął Burka do komórki. 

Lamentują biedne mamy: „Co my teraz 

robić mamy?”. 

Wtem z kryjówek wyszły dziatki, 

odnalazły swoje matki: 

Krowę – łaciate cielątko, 

Kozę – rogate koźlątko, 

Owcę – kudłate jagniątko, 

Świnkę – różowe prosiątko, 

Kurkę – pierzaste kurczątko, 

Gąskę – puchate gąsiątko, 

Kaczkę – płetwiaste kaczątko, 

Znalazło mamę każde dzieciątko. 

 

Zagadki słuchowe: 

https://www.youtube.com/watch?v=So2fgFBvc0g odgłosy zwierząt 

Karta pracy: 

https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/03/KodowanieZwierzeta.pdf 

Zaprowadź zwierzęta na farmę zgodnie z zamieszczonym kodem 

Dla chętnych dzieci proponujemy zabawę z literką "W" - Wyszukiwanie wyrazów z głoską" w" 

na początku, na koocu i w środku wyrazu (oczekuj od dziecka czy poda kilka wyrazów). W 

zabawę można bawid się np. podczas kąpieli.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=So2fgFBvc0g
https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/03/KodowanieZwierzeta.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZABAWA POPOŁUDNIOWA: 

Zabawa „Kotek idzie przez płotek”- doskonaląca równowagę  
Dziecko przechodzi „noga za nogą” po rozłożonej skakance, sznurku lub krawędzi dywanu; 

(dla lepszego utrzymania równowagi rozkłada ręce na boki). 

 

Miłego dnia z kodowaniem, oby wszystkie zwierzęta trafiły na farmę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 MARCA 

TEMAT: „Kurczątko" - malowanie widelcem 

Do pracy plastycznej potrzebne będzie: kartka papieru, żółta farba, widelec, nożyczki, 

pomaraoczowa wycinanka, klej, piórka 

Przykładowy przebieg pracy plastycznej: 

http://lubietworzyc.blogspot.com/2016/02/kurczaczek-wielkanocny-malowany-

widelcem.html  kurczaczek malowany widelcem 

Podczas wykonywania pracy możemy słuchad piosenki pt. "Dziadek fajną farmę miał" 

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ  "Dziadek fajną farmę miał" 
 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA: 

Zabawa „Tyle - ile” – sprawnościowa, połączona z liczeniem  
Osoba dorosła wydaje kilka dźwięków np. klaszcze, tupie, stuka. Dziecko, stoi i cicho liczy. Ma 

wykonad tyle wskazanych ruchów (np. skłony, przysiady, podskoki), ile usłyszało dźwięków. 

Życzymy miłego dnia oraz wspaniałej zabawy. 

 

http://lubietworzyc.blogspot.com/2016/02/kurczaczek-wielkanocny-malowany-widelcem.html
http://lubietworzyc.blogspot.com/2016/02/kurczaczek-wielkanocny-malowany-widelcem.html
https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ

