
ŚRODA 25. III.2020 

Edukacja matematyczna 

Temat: Porównuję wielkości przedmiotów i układam je w serie rosnące malejące. 

Celem zabawy jest stworzenie sytuacji życiowej, wymuszającej ułożenie przedmiotów w 

określoną serie, a następnie skłonienia dziecka do słownego określenia sensu 

wykonywanych czynności i zastanowieniem się nad uzyskanym efektem. 

1. Zaproś dziecko do porządkowania kuchni. Możecie zacząć od garnków. Dziecko 

wskazuje większy/mniejszy od pokazanego przez dorosłego. Potem ustawia je w serie 

od najmniejszego do największego a potem odwrotnie. Układając zachęcamy dziecko 

do używania określeń mniejszy od/większy od tego, jeszcze mniejszy/większy…. 

Podobnie układamy talerze, warzywa, owoce. 

2. W przedpokoju podobną zabawę przeprowadzamy z butami. Dzieci ustawiają je 

parami w serie. Określają do kogo należą i jakiej są wielkości na przykład „największe 

buty ma tata” ... 

3. Porównywanie wzrostu dziecka z meblami. Dziecko ustawia się przy wskazanych 

meblach, a dorosły mówi na przykład: szafa jest większa od ciebie, jesteś równy z.., 

stolik jest mniejszy od ciebie. Potem następuje zmiana ról. Dziecko określa co jest 

mniejsze, większe, równe z dorosłym. 

4. Zaproponuj dziecku układanie: 

• papierowych pasków różnej długości mogą być wycięte z gazety lub 

kolorowego papieru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Serii obrazków piłek. Dziecko może uzupełnić serie rysując dodatkowe piłki. 

Może też samodzielnie stworzyć serie na przykład: misiów, samochodów, 

lalek w zakresie liczbowym, który mu odpowiada. Spróbuj jednak zachęcić je,  

aby wykonało przynajmniej 5 elementów. 



 

 

 

 

 

Dobrej zabawy! 

Dodatkowe zadania 



1.Jeśli masz ochotę pokaż dziecku zabawę w „Kartofla”. To zabawa, w której na kartce 

rozpisane są cyfry od 1 do 10/wersja trudniejsza 20, w kółeczkach. Zabawa polega na 

porządkowaniu – łączeniu kreskami, według umowy „następna jest większa o 1”. Dorosły i 

dziecko łączą naprzemiennie liczby, tak aby nie przeciąć linii. (ćwiczycie wtedy także 

koordynacje wzrokowo-ruchową) 

2. W wolnej chwili może zrobicie serię kotków origami różnej wielkości. Potrzebne będą 

kwadraty różnej wielkości i kolorów oraz mazak lub kredki. Ilość zależy od was, kwadraty 

muszą różnić się wielkością, aby można było je nakładać na siebie. 

Zabawa popołudniowa 

 
ZABAWA PRZY MUZYCE METODĄ BATII 

STRAUSS 
 

Siadamy wygodnie na podłodze i odtwarzamy film z linku  

https://www.youtube.com/watch?v=IEea96ob6pI 

i.... zaczynamy.     

Powodzenia kochani i miłej zabawy. 

 

 

 

Przyleciała mucha i zrobiła bzz   (paluszki jednej ręku złączone i kreślimy w 

powietrzu       kółka, na „bzz” otwieramy dłoń) 

Ja ją tu a ona fru    (uderzamy dwa raz kolana, jedno klaśnięcie, na 

„fru”       ręce w górę) 

Przypłynęła rybka i zrobiła plum  (paluszki jednej ręku złączone i kreślimy w 

powietrzu       kółka, na „plum” ręka w dół) 

Plum, plum, plum a potem fru  (kreślimy kółka, na „fru” ręce do góry) 

Przyleciał dzięciołek i powiedział stuk  (paluszki u obydwu dłoni poruszają się, na 

„stuk”        uderzamy rękoma w podłogę) 

Stuk, stuk, stuk a potem fru  (uderzamy trzy razy w podłogę, na „fru” ręce w 

górę) 

Przyszła sobie kurka i zrobiła ko  (paluszki idą po dywanie, na „ko” uderzenie w 

       podłogę) 

Ko, ko, ko, ko, ko, ko   (ręce na przemian uderzają w podłogę) 

Przyleciał wróbelek i powiedział ćwir (paluszki u obydwu dłoni poruszają się, na 

„ćwir”        pstrykamy palcami) 

Stuk, stuk, stuk a potem fru  (paluszki jednej dłoni złączone i uderzają w 

      wewnętrzną część drugiej dłoni, na „fru”ręce w 

górze) 

 

CZWARTEK 26. III.2020 

 

Edukacja muzyczna 

Temat: Maszeruje wiosna. 

Potrzebne będą: metalowe albo drewniane łyżki, kredki i kartki 

https://www.youtube.com/watch?v=IEea96ob6pI


1. Zaproś dziecko do poruszania się w rytm wygrywany na przykład na metalowych albo 

drewnianych łyżkach. Potem dziecko niech zagra rytm dla ciebie. 

2. Wspólnie wysłuchajcie piosenki „Maszeruje wiosna”. (https://youtu.be/LFPthrmErcY) 

3. Porozmawiajcie o piosence (zwróćcie uwagę na refren) i zaproście do wspólnego 

śpiewania. 

4. Zaproponuj wędrowanie przy piosence, ale przy refrenie dziecko siada do stołu i tylko 

w czasie jego trwania rysuje portret Pani Wiosny, zwrotka -wraca do wędrówki. 

5. Do wędrowania potrzebne są buty, więc zabawa rytmiczna Marii Tomaszewskiej 

„Buty Basi” (Letkis) (https://youtu.be/AXe14Ouqg5o) 

6. Na zakończenie można poleżeć i posłuchać na przykład: „Wiosny” A. Vivaldiego 

(https://youtu.be/Z_tk-AhlA1o) albo „Wiosennego walca” F. Chopina 

(https://youtu.be/a0hFZPvanMs) albo dokończyć portret Wiosny. 
 

Przyjemnej zabawy! 

Tekst piosenki „Maszeruje wiosna” 

„Maszeruje wiosna” słowa i muzyka Krystyna Bożek-Gowik 

Tam daleko gdzie wysoka sosna 

maszeruje drogą mała wiosna. 

Ma spódniczkę mini, sznurowane butki 

i jeden warkoczyk krótki. 

 

Ref. 

Maszeruje wiosna 

a ptaki wokoło 

lecą i świergoczą 

głośno i wesoło. 

Maszeruje wiosna w ręku 

trzyma kwiat gdy go 

w górę wznosi 

zielenieje świat ! 

 

Nosi wiosna dżinsową 

kurteczkę, na ramieniu 

pewnie żuje gumę i robi 

balony a z nich każdy jest zielony. 

 

Ref. 

Maszeruje wiosna 

a ptaki wokoło 

lecą i świergoczą 

głośno i wesoło. 

Maszeruje wiosna w ręku 

trzyma kwiat gdy go 

w górę wznosi 

zielenieje świat ! 

 

Wiosno, wiosno 

https://youtu.be/LFPthrmErcY
https://youtu.be/a0hFZPvanMs


nie zapomnij o nas 

każda trawka chce 

być już zielona. 

gdybyś zapomniała inną 

drogą poszła 

zima by została mroźna. 

 

Ref. 

Maszeruje wiosna 

a ptaki wokoło 

lecą i świergoczą 

głośno i wesoło. 

Maszeruje wiosna w ręku 

trzyma kwiat gdy go 

w górę wznosi 

zielenieje świat ! 

 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

 

GIMNASTYKA NA PASKU TAŚMY 

 

Brzmi dziwacznie? Być może, ale jest to jedna z ulubionych zabaw ruchowych 

przedszkolaków. Potrzebne Wam będą szeroka taśma (klejąca lub malarska) i trochę 

powierzchni podłogowej. Przez środek pokoju przylepiamy taśmę i do dzieła: 

 

1. Przechodzenie po taśmie stopa za stopą. 

2. Przechodzenie na palcach w lekkim rozkroku, taśma pomiędzy  nogami, ręce w 

górze. 

3. J.w. na piętach. 

4. J.w. na zewnętrznej. 

5. „Dżdżownica”- pozycja do czworakowania, najpierw wzdłuż taśmy idą ręce, a 

następnie  dochodzą do nich nogi. Pamiętajmy, kolana nie dotykają podłogi! 

6. „Raczek przodem” - idziemy na rączkach i nóżkach wzdłuż taśmy, ale brzuszkiem do 

sufitu. 

7. Ustawiamy się przodem do boku taśmy, podpór przodem, rączki na taśmie, pupa w 

górze,  nogi proste. Dostawiając nogę do nogi, rękę do ręki, poruszamy się w kierunku końca 

taśmy. 

8. Skoki na jednej nodze wzdłuż taśmy. 



9. Skoki na jednej nodze slalomem-raz z prawej strony taśmy, raz z lewej. 

10. Skok odstawno-dostawny wzdłuż taśmy. 

 

To tylko kilka propozycji, ale wyobraźnia dzieci z pewnością pozwoli przeistoczyć tą zabawę 

we wspaniałą przygodę. Powodzenia moi kochani, nie poddawajcie się. 

 

Serdecznie polecam stronę „Zdrowe, sprawne dzieci” Michała Chalabalę 

https://www.facebook.com/ZdroweSprawneDzieci/ 

 

 

 

PIĄTEK 27.III.2020 

Edukacja ruchowa  

Temat: Gimnastyka z   ludzikami. 

Przygotowanie: Do dzisiejszych zabaw potrzebna będzie kostka liczbowa 1 lub 2, jeśli 

chcecie, aby było trudniej, oraz obrazki umieszczone poniżej. Jeśli w domu nie ma kostki, 

wystarczy wydrukować (narysować) na kartkach cyfry lub kropki od 1-6 lub do 12 w wersji 

trudniejszej. 

Pamiętamy o uchyleniu okna i swobodnym stroju. 

Przebieg zabawy: 

1. Rozgrzewka: włącz ulubioną muzykę i wspólnie potańczcie. Możecie zaprosić do 

zabawy także innych domowników. 

2. Kiedy czujecie, że jesteście przygotowani do ćwiczeń, zaczynacie zabawę, ustalając 

kolejność losowania. Każdy losuje obrazek z ćwiczeniem i rzuca kostką- to będzie 

ilość powtórzeń ćwiczenia. Następnie zmiana osoby losującej. 

3. Na zakończenie warto położyć się na podłodze i spokojnie oddychać. 

 

Obrazki do wykorzystania w zabawie: 

https://www.facebook.com/ZdroweSprawneDzieci/


 

 

Powodzenia! 

Jeśli polubiliście ludziki, to może kilka dodatkowych działań? 

1. Do zabawy będą potrzebne patyczki lub zapałki (najlepiej oskrobane) oraz nakrętki od 

butelek. Posłużą one do odtwarzania prostych wzorów narysowanych na kartce. 

Zachęćcie dzieci do wymyślania różnych figur. 



 
2. Jeśli zrobicie ludzika z kreatywnych drucików, to zamiast obrazka figury pokazuje 

ludzik. 

3. A może wspólnie nauczycie się rysować ludziki? 

źródło RYSOPISY 

 

 

 



 

 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

 

„JAKI TO SMAK?”  

CZYLI SMAKOWITA ZABAWA  
 

Wyjaśniamy dziecku, że smak potraw i napojów rozpoznajemy dzięki językowi. Na języku 

znajdują się specjalne czujniki, które nazywamy kubkami smakowymi. To one mówią nam 

czy coś jest słodkie, kwaśne, gorzkie lub słone. Następnie przygotujcie różne przekąski i 

napoje w kubkach. Dziecko z zawiązanymi oczami kosztuje kolejno przekąskę lub napój i 

zgaduje co to jest i określa smak 

Propozycje przekąsek: 

• słodkie – cukier puder, czekolada, banan, jabłko, słodki sok, miód, herbata owocowa; 

• kwaśne – cytryna, kwaśny sok, pomarańcza, ogórek kiszony; 

• gorzkie – grejfrut, gorzka herbata, czekolada gorzka; 

• słone – sól, paluszki słone, orzeszki słone. 

 

PONIEDZIAŁEK 30.III.2020 

Temat: Słuchanie opowiadania Agnieszki Galicy „Jak ślimak spotkał 

wiosnę?”. 

 

1. Rozpoczynamy zagadką:  

„Lubimy ją wszyscy za ładną pogodę, bo po długiej zimie ożywia przyrodę”. 

2. Czytamy dzieciom opowiadanie A. Galicy. Można wykorzystać obrazki umieszczone 

pod opowiadaniem, aby je zilustrować. Dzieci mogą obrazki pokolorować przed,  

albo po czytaniu. 

Jak ślimak spotkał Wiosnę” (Autor: M. Galica)  

A. Wczesnym rankiem, gdy wszyscy jeszcze spali, a słońce wysuwało pierwsze promyki spod 

kołderki, drogą maszerowała Wiosna. Pierwszy zobaczył Wiosnę zaspany ślimak. Wyciągnął 

szyję i z ciekawością przyglądał się dziwnej osobie. Wiosna była ubrana w zielone spodnie – 

ogrodniczki z wypchanymi kieszeniami i słomkowy kapelusz. Dźwigała wielki plecak, a w ręce 



trzymała kolorową parasolkę. - Wiosna idzie – mruknął ślimak – czas więc i na mnie – i 

pomaszerował zza Wiosną. 

B. Tymczasem Wiosna usiadła na skraju drogi i otworzyła plecak. Najpierw wyjęła z niego 

kolorowe kwiaty. Garść niebieskich niezapominajek posadziła po jednej stronie strumyka, a 

kępkę żółtych kaczeńców po drugiej stronie. - Ładnie, ładnie – mruknął Ślimak. A Wiosna już 

sadziła tulipany. Było im troszkę chłodno, więc stuliły się w pączkach, jeden pod oknem 

Kubusia, drugi przy budzie Reksia, a trzeci i czwarty pod oknami babci. Ślimak przyglądał się 

temu uważnie i próbował policzyć tulipany, ale stale się mylił i musiał zaczynać od początku.  

C. Za domem Wiosna chodziła od drzewa do drzewa i chuchała na małe pączki, głaskała drzewa 

po gałęziach i coś do nich cichutko szeptała, aż drzewa obudziły się i wypuściły pierwsze listki. 

Zaciekawiony Ślimak przyglądał się i czekał: - Co ta Wiosna jeszcze wymyśli? Tymczasem 

Wiosna wyjęła z plecaka wielki grzebień i powiedziała – Teraz uczeszemy czuprynę łąki – i 

zaczęła machać grzebieniem po ziemi. Po chwili szara trawa odżyła, zazieleniła się, a Wiosna 

uśmiechnęła się zadowolona. Ślimak wdrapał się na najwyższą łodyżkę, żeby lepiej widzieć, 

co będzie dalej. Wiosna szukała czegoś po kieszeniach swoich spodni i po chwili wyjęła 

stamtąd garść zielonych żabek, które wypuściła na trawę.  

D. Z plecaka wyciągnęła zaspane biedronki i motyle. Położyła je delikatnie na ziemi, otworzyła 

pudełko z farbami i pomalowała skrzydła motyli na żółto, niebiesko, pomarańczowo albo w 

kolorowe kółeczka. Później zrobiła kropki na skrzydełkach biedronki i znowu zaczęła czegoś 

szukać w kieszeniach. Ślimak wyciągnął szyję – Co ona tam jeszcze ma? – mruczał. Wiosna 

delikatnie wyjęła z kieszonki maleńkiego skowronka, podniosła go wysoko, wysoko do nieba i 

powiedziała: - Śpiewaj głośno, niech wszyscy wiedzą, że już przyszłam. Słońce płynęło po 

niebie i uśmiechnęło się wesoło, skowronek trzepotał skrzydełkami i dzwonił jak mały 

dzwoneczek, a Wiosna otworzyła kolorową parasolkę, powiesiła ją na drzewie i ułożyła się w 

niej wygodnie, żeby wypocząć. Och – pomyślał ślimak – śliczna jest ta Wiosna, jak będę duży, 

to chyba się z nią ożenię. 

 

 



   

 



 

 

3. Porozmawiaj z dzieckiem o opowiadaniu, zadaj mu kilka pytań dotyczących 

opowiadania. Sam zdecyduj, czy zrobisz to po przeczytaniu całości, czy po 

zaznaczonych fragmentach. 

4. Następnie opowiedz historię będąc panią Wiosną, ale nie zdradzaj kim jesteś. Dziecko 

samo musi to odgadnąć. Zastanówcie się wspólnie kto jeszcze mógłby opowiedzieć to 

zdarzenie (słoneczko, tulipan, ptaszek) i spróbujcie to zrobić. 

5. Zakończcie masażykiem do znanej wyliczanki: 

-Dziecko siedzi przed dorosłym który w rytmie wyliczanki rysuje mu na placach koła. 

-ślimak, ślimak pokaż rogi 

Dam ci sera na pierogi, 

Jak nie sera to kapusty, 

 od kapusty będziesz tłusty. - na hasło „tłusty” -pociągamy dziecko lekko za uszy. 

-zmiana ról. 

 

 

 



Zadania dodatkowe dla chętnych dzieci: 

❖ Ćwiczenie graficzne- kreślenie po śladzie. 

 

❖ Wiosenne sudoku -źródło pinterest.com 

-odcinamy dolną część kartki po przerywanych liniach i wycinamy z odciętej części 

obrazki (mogą to zrobić same dzieci). obrazki trzeba dopasować do pustych miejsc, 

tak aby się nie powtarzały pionie i w poziomie. 

 
❖ Na stronie fajnepodroze.pl/ślimaki-ciekawostki-fakty-informacje/ można się 

dowiedzieć interesujących rzeczy o ślimakach. 

Powodzenia! 

 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

NIE ŚMIEĆ W LESIE - OPOWIEŚĆ RUCHOWA 
Drogi Rodzicu! W tej zabawie będziesz pełnił rolę narratora. Ale najpierw przygotuj: kilka 

kulek wykonanych z gazet, butelkę plastikową, pudełko. Czytamy opowiadanie, a dziecko 

ilustruje ruchem jego treść: 

 

Dzieci wybrały się na spacer do lasu (marsz po obwodzie koła). W lesie świetnie się bawiły, 

biegając (trucht po obwodzie koła) i hasając (przeskoki w miejscu, z nogi na nogę). Ale po 



skończonej zabawie zachowały się bardzo nieładnie – zostawiły w lesie wielką górę 

śmieci. Mieszkające tam zwierzątka wzięły się za porządki. Sarenki przetoczyły 

papierowe kulki z gazet w jedno miejsce (czworakowanie na dywanie, z toczeniem 

papierowej kulki nosem). Wiewióreczki postanowiły sprzątnąć plastikowe butelki (skręty 

tułowia, butelkę przekładamy z prawej strony na lewą i odwrotnie). Niedźwiedzie urządziły 

turniej w trafianiu do celu i wrzuciły wszystkie kulki papierowe do kosza (celowanie 

puszkami do pudełka). Pamiętajmy jednak, że to była tylko bajka. Zwierzęta nie 

posprzątają bałaganu, który zostawicie w lesie. Dlatego zabierajcie swoje śmieci (ukłony 

na prostych nogach). 

 

BRAWO! 

 
WTOREK 31.III.2020 

EDUKACJA PLASTYCZNA  

Temat: Malujemy wiosnę. 

1. Przypomnij dzieciom poniedziałkowe opowiadanie „Jak ślimak spotkał wiosnę”  

A Galicy. Możesz ponownie wykorzystać ilustracje do opowiadania, aby łatwiej 

odtworzyć jego treść. Zaproponuj dzieciom wspólne malowanie wiosennego obrazka. 

Zastanówcie się co może się na nim znaleźć. 

2. Kiedy treść zostanie ustalona zacznijcie malować: 

• Jeśli malujecie wspólnie, wykorzystajcie duży arkusz papieru, gazety. Możecie 

malować na przemian. 

• Jeśli malujecie każdy osobno, warto później porównać obie prace: jakie są 

jednakowe elementy (słońce, ptaszek) a jakie różnice. 

3. Oglądanie prac to ważny element zabawy. Porozmawiajcie o tym co się wam podoba 

w waszych obrazkach, co można byłoby jeszcze dodać, i jeśli tak to domalujcie. 

4. Wspólnie posprzątajcie po malowaniu. 

Udanej zabawy! 

Jeśli spodobało się Wam takie wspólne malowanie, to może malowanie samodzielnie 

zrobionymi farbami żelowymi? (pomysł Katarzyny Dulewicz – Bliżej przedszkola z 2017 

roku) 

Są bardzo proste w przygotowaniu, a dają dzieciom – ze względu na konsystencję – 

ogromną frajdę. Farby nadają się także dla maluchów – są nietoksyczne i można 

malować nimi palcami!  

Materiały: • mąka ziemniaczana (1/2 szklanki); • woda (2 szklanki); • barwniki spożywcze; • 

cukier (3 łyżki); • sól (płaska łyżeczka); • rondelek; • pędzelki; • plastikowe pojemniczki.  

Wykonanie: Do rondelka wsyp 1/2 szklanki mąki ziemniaczanej, 3 łyżki cukru, płaską 

łyżeczkę soli. Wymieszaj i zalej dwoma szklankami wody. Ponownie wymieszaj i postaw na 

małym gazie. Cały czas mieszając, poczekaj aż masa w rondelku zacznie gęstnieć. Gdy to 

zaobserwujesz, natychmiast zdejmij rondelek z gazu i mieszaj masę dalej. Jeśli masa za 

bardzo zgęstniała, dodaj nieco gorącej wody i wymieszaj. 

Gotową masę przełóż do mniejszych pojemniczków, dodaj barwnik, odrobinę gorącej wody i 

porządnie wymieszaj.  



Możesz malować farbami od razu po przygotowaniu. Po zakończeniu zabawy przykryj 

pojemniki, aby farby nie wyschły.  

 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

  
PIZZA - MASAŻYK 

 

Zgarniamy mąkę  (brzegami dłoni wykonujemy  

    ruchy zgarniania od zewnątrz  

    do środka) 

Lejemy oliwę,   (rysujemy falistą linię od góry 

     do dołu) 

dodajemy szczyptę soli (lekko szczypiemy) 

no… może dwie, trzy, 

wyrabiamy ciasto,  (ugniatamy boki dziecka) 

wałkujemy   (przesuwamy złożone pięści  

    w górę i w dół pleców) 

wygładzamy placek  (gładzimy) 

i na wierzch kładziemy: 

pomidory,   (uderzamy dłońmi zwiniętymi w miseczkę) 

krążki cebuli,   (rysujemy kółka) 

oliwki, …,   (naciskamy palcem w kilku miejscach) 

posypujemy serem  (szybko uderzamy opuszkami palców u rąk) 

buch! do pieca.  (kładziemy się delikatnie na plecach dziecka  

     i na chwilę unieruchamiamy je) 

wyjmujemy i kroimy: („kroimy” brzegiem dłoni) 

dla mamusi, dla tatusia, 

dla babci, dla brata, 

dla Matyldy, … 

polewamy keczupem (kreślimy linię z pętelkami) 

i… zjadamy…  

W tym momencie zwykle następuje cała gama pieszczot …..mniam, mniam mniam..... 

 

 

DOBREJ ZABAWY DRODZY RODZICE I KOCHANE PRZEDSZKOLAKI 



 
 

 


