
ŚRODA 08. 04. 2020 r. 

Temat: Zabawy matematyczne- „Pisanki wielkanocne” 

Przebieg: 

1. Zabawa ruchowa „Ciężkie siatki i lekkie siatki”. 

Rodzic i dziecko wyobrażają sobie, że idą na zakupy. Razem chodzą po pokoju 

najpierw lekko, z pustymi siatkami, a potem niosą ciężkie siatki z zakupami- 

pochylcie się do przodu, ugnijcie nogi i naśladujcie dźwiganie ciężkich zakupów. 

Zabawę można powtórzyć kilka razy. 

2. „Pisanki wielkanocne”- ćwiczenia w klasyfikowaniu i liczeniu.  

Przygotuj dla swojego dziecka sylwety 12 jajek ozdobionych kropkami i kreskami, 

żółte i niebieskie (po trzy jajka ozdobione kropkami, kreskami, żółte i niebieskie). 

Zadaniem dziecka jest podzielenie jajek ze względu na wzór. Dziecko niech przeliczy 

jajka w kropki i jajka w kreski. Zapytaj ile jest jednych i drugich, ile jest wszystkich 

razem. Następnie daj dziecku trzy jajka żółte i trzy niebieskie. Poproś by oddzieliło od 

siebie jajka według koloru. Niech policzy ile jest jajek każdego koloru. Potem 

możecie pobawić się w samo liczenie. Jajka można przeliczać na wiele sposobów, 

dokładając lub je zabierając, zgodnie z indywidualnymi możliwościami dziecka 

w przeliczaniu elementów. 

 

3. „Wielkanocny koszyk”- ćwiczenia logopedyczne w oparciu o tekst P. Siewiera- 

Kozłowskiej. Usprawnianie ruchomych narządów artykulacyjnych, pionizowanie 

i usprawnianie języka. 

Wiklinowy koszyk, w nim serwetka biała (język na chwilę zamieniamy w koszyk: 

unosimy boki i przód języka do góry), w sobotni poranek mama szykowała. 

W koszyku baranek z cukrowym futerkiem (cichym głosem udajemy baranka: beee, 



beee, beee). Macha chorągiewką i beczy przepięknie. Obok dwie pisanki (wypychamy 

językiem policzki z jednej strony i z drugiej strony). Jedna ma kropeczki (czubkiem 

języka rysujemy kropki na podniebieniu). Druga opleciona czerwona wstążeczką 

(czubek języka rysuje wstążeczkę wokół warg). Jest też mała babka z wierzchu 

lukrowana (szeroki język, niczym lukier, zakrywa górną wargę). Którą mama piekła 

od samego rana. Przy babce- mazurek przez mamę zrobiony i żółtym kurczaczkiem 

zręcznie ozdobiony. Kurczaczek, choć z cukru, cicho popiskuje (popiskujemy jak 

kurczaczki: pi, pi, pi). Bo koszyk jest mały i miejsca brakuje… (zamieniamy język 

w koszyk) Jest tam jeszcze chlebek i różne przyprawy, kawałek kiełbaski, zająć 

z czekolady. Jest pasztet i serek, jest też ćwikła z chrzanem! Oj, wszystko to zjemy 

w świąteczny poranek! 

Zabawa popołudniowa: 

Zabawa zręcznościowa ,,Wyścig z jajkiem” 

Do zabawy zapraszam  Rodziców, dzieci i rodzeństwo. Potrzebna będzie  łyżka i jajko 

(najbezpieczniej, jeśli będzie ugotowane na twardo) lub piłeczka pingpongowa .Wyznaczcie 

start i metę. Przenoście  jajko na łyżce w taki sposób, aby nie spadło na ziemię. Dla starszego 

rodzeństwa możecie  wprowadzać utrudnienia i zmieniać sposób poruszania się np. tyłem, 

bokiem, stopa za stopą, na palcach, na piętach. 

Życzymy miłej zabawy  

 

CZWARTEK 09. 04. 2020 r. 

Temat: „Śmigus dyngus”- zabawy muzyczne przy piosence 

Przebieg: 

1. Zabawa rytmiczna „W wielkanocny poniedziałek”. 

Zachęcamy Was Rodzice do rozmowy z dzieckiem na temat zwyczaju oblewania się 

wodą. Następnie wspólnie rytmizujcie tekst: W Poniedziałek Wielkanocny oblewamy 

się nawzajem, jednocześnie wykonujcie prosty ruch według własnych pomysłów. 

Wypowiadajcie zdanie w różnym tempie, nastroju i z różną dynamiką. 

2. Tekst piosenki: 

„Święta- bija dzwony”-  sł. i muz. K. Bożek- Gowik 

Ciasto pachnie na świątecznym obrusie, obrusie,  

wokół stołu się krzątają mamusie, mamusie.  

Wszyscy poważni są tego ranka.  

Niech nas rozśmieszy wesoła pisanka.  



  

Ref.: Święta, święta, biją dzwony,   

każdy dzwon jest roztańczony.  

Tańczy, tańczy każdy dzwon, 

bim-bam-bom, bim-bam-bom.  

 

Wszyscy jajka w różne wzorki malują, malują 

i koszyczki wielkanocne szykują, szykują. 

Babcie ciasta pieką, mamusie gotują, 

dzieci wesołego dyngusa szykują. 

 

Ref.: Święta, święta, biją dzwony… 

 

Zając worka na prezenty już szuka, już szuka 

i za chwalę do drzwi domu zapuka, zapuka. 

A z prezentami, przyniesie życzenia, 

niech nam się spełnią świąteczne marzenia. 

 

Ref.: Święta, święta, biją dzwony… 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=ntKDnZ4G9oE  

3. Posłuchajcie piosenki, wspólnie omówcie treść, spróbujcie ją zaśpiewać i wymyśleć 

dowolny taniec. Porozmawiajcie o tradycjach, zwyczajach związanych ze Świętami 

Wielkanocnymi. 

4. Zabawa rytmiczna do piosenki z użyciem bębenka (plastikowa miska i drewniana 

łyżka). Posłuchajcie ponownie piosenki, próbując rytmicznie uderzać w bębenek 

podczas refrenu. 

5.  „Sianie rzeżuchy”- wspólnie działanie dziecka z rodzicem. 

Przygotujcie pokrywkę od słoika, watę, opakowanie nasion rzeżuchy. Zachęć dziecko 

by dokładnie rozłożyło watę na pokrywce i zwilżyło ją wodą. Następnie poproś, by 

spróbowało równomiernie rozłożyć nasionka. Wykonując to zadanie, zapytaj dziecko, 

co jest potrzebne do wzrostu roślinom. Ustalcie zasady dbania o rzeżuchę 

w następnych dniach, kto ją pielęgnuje i podlewa. 

Zabawa popołudniowa: 

Zabawa ruchowa ,,Rzut do celu”. 



Przygotujcie  wraz z dzieckiem gazetowe kule. Na podłodze ustawcie miskę lub wiaderko. 

Z pewnej odległości rzucajcie na zmianę do niego kulkami. Chwalcie każdy rzut i wysiłek 

dziecka. 

Życzymy miłej zabawy  

 

PIĄTEK 10. 04. 2020 r. 

Temat: „Wielkanocne harce”- zabawy ruchowe 

Przebieg:  

1. „Przestraszone kurczątko”- zabawa orientacyjno- porządkowa. 

Dziecko- kurczątko porusza się w różnych kierunkach pokoju. Na hasło: Uwaga, kot! 

ucieka do kurnika (wyznaczone wcześniej miejsce w pokoju,  np. położony na 

podłodze kocyk), wydając odgłosy: pi, pi, pi. Hasło: Nie ma kota- jest sygnałem do 

ponownego ruchu. 

2. „Kaczuszki szukają ziarenek” 

Dziecko i rodzic- kaczuszki, chodzą po pokoju małymi kroczkami, kołysząc się na 

boki; co pewien czas wykonują skłony tułowia w przód- zbierają ziarenka i prostują 

się. 

3. „Pieski gonią gęsi” 

Dziecko jest pieskiem, który na początku zabawy zajmuje miejsce z boku,  natomiast 

rodzic gąska, spaceruje po dywanie. Na klaśnięcie rodzica w dłonie, piesek na 

czworakach przegania gąskę pod ścianę. Potem następuję zmiana ról. 

4. „Kogut zasypia” 

Dziecko i rodzic w siadzie klęcznym wykonują skłon tułowia w dół z dotknięciem 

głową kolan- kogut chowa głowę w piórka. Potem powoli prostują się i ustawiają 

głowy prosto. 

5. „Na grzędzie” 

Dziecko- kurka przechodzi, stawiając nogę za nogą po sznurku, w taki sposób, aby 

z niego nie spaść. 

6. „Na podwórku” 

Dziecko i rodzic  maszerują po obwodzie koła z rytmicznym klaskaniem 

i powtarzaniem rymowanki: Na podwórku jest wesoło, wiele zwierząt chodzi wkoło. 

Ko, ko, ko i kwa, kwa, kwa niech zabawa dalej trwa. 

Zabawa popołudniowa: 



Zabawy  z gumkami recepturkami lub frotkami. 

Przygotujcie kolorowe gumki recepturki lub frotki do włosów i  do tego jedną rurkę po 

ręczniku kuchennym. Co należy zrobić? Rodzic trzyma rurkę a dziecko nakłada na nią gumki. 

Dla utrudnienia można poprosić dziecko by układało wg wskazanego koloru lub wg innych 

kombinacji. Jest to prosta, szybka zabawa z efektem dla małych rączek. 

Bawcie się dobrze  

 

WTOREK 14.04.2020 r. 

Temat: „W roli głównej łyżka”- wykonanie kukiełki z drewnianej łyżki  

Przebieg: 

1. „Buziowy teatrzyk”- ćwiczenie języka i naśladowanie odgłosów zwierząt. 

„Buziowy teatrzyk” zaprasza na przedstawienie pt. „Domek na koguciej nóżce”. 

Na koguciej nóżce stoi chatka mała, drzwiczki ma z piernika (oblizujemy wargi), 

gwoździe są z migdała (oblizujemy wargi), landrynkowe okna (oblizujemy wargi), 

komin z marcepana (oblizujemy wargi), w progu siedzi sowa (powtarzamy hu, hu), 

gada dziwne słowa (powtarzamy- au, eu, ou), kot przed progiem staje (robimy „koci 

grzbiet z języka - opieramy go o dolne zęby i wyginamy do góry) i zapala fajkę 

(powtarzamy pyk, pyk, pyk). 

2. Do wykonania kukiełki przygotujcie: drewniana łyżkę, farby, kawałki tkanin, koraliki, 

włóczkę, filc,  sznurek, taśmę klejącą, klej, nożyczki, mazaki. 

Rozłóż przed dzieckiem wszystkie potrzebne do wykonania kukiełki materiały. Pokaż 

drewnianą łyżkę i zachęć do wyobrażenia sobie, jak z łyżki stworzyć kukiełkę, co to 

może być za postać. Wspólnie z dzieckiem omów sposób wykorzystania materiałów, 

pokaż w jaki sposób można mocować i łączyć ze sobą elementy (wiązać, kleić). 

Na początku pomalujcie łyżkę na kolor cielisty. Gdy łyżka już wyschnie, namalujcie 

mazakami śmieszną minkę. Z wełny lub filcu zróbcie fryzurę. Na koniec ubierzcie 

kukiełkę w kawałki tkanin, a ręce i nogi zróbcie ze sznurka. 

 

 

 

 

 

 



Przedstawiamy link, który pokazuje krok po kroku wykonanie kukiełki i ułatwi nieco zadanie: 

http://warsztatmisyjny.blogspot.com/2010/05/kukieki-z-yzek-dzieci-swiata.html  

3. „Przedstawienie”- zabawa własnoręcznie wykonanymi kukiełkami.  

Do zabawy można wykorzystać prowizorycznie przygotowaną scenę- niski parawan, 

lub krzesła osłonięte kocem. Dziecko demonstruje swoją kukiełkę i krótko o niej 

opowiada: kim jest, z jakiej bajki pochodzi, jakie przeżywa przygody. Razem 

z dzieckiem spróbujcie odgrywać własne, wymyślone historie.  

4. „Czarodziejski zamek”- zabawa muzyczno- ruchowa. 

Dziecko i rodzic chodzą po pokoju przy dźwiękach dowolnej, spokojnej muzyki. 

Pokój jest czarodziejskim zamkiem. W zamku wspólnie oglądają wszystkie piękne 

obrazy, meble, świeczniki, itp. Gdy muzyka cichnie, nieruchomieją w pozycji, 

w jakiej były w momencie przerwania muzyki. Tak zaczarowane trwają do momentu, 

gdy muzyka znów zabrzmi.  

Zabawa popołudniowa: 

Zabawa na spostrzegawczość „Czego tu brakuje”. 

Poproście dziecko aby wybrało do tej zabawy pięć różnych, małych przedmiotów  np. kubek, 

piłka, pudełeczko, figurka, latarka. Układamy wszystkie w szeregu i wskazując palcem 

kolejno każdą z nich wymawiamy ich nazwę. Tę czynność powtarzamy kilkukrotnie, by 

dziecko mogło zapamiętać jakie przedmioty zostały ustawione. Następnie dziecko zamyka 

oczy, a rodzic w tym czasie chowa jeden element. Zadaniem dziecka jest odpowiedzieć na 

pytanie czego brakuje. 

 Miłego dnia 

 

 

 

 


