
 

 

Życzymy zdrowych, 

 pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

przepełnionych wiarą, nadzieją i 

miłością. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

08.04.2020 r. (ŚRODA) 

Temat zajęć: „Wielkanocne rytmy” – zabawy matematyczne według koncepcji 

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

z zakresu rozwijania umiejętności dostrzegania regularności i kończenia 

rozpoczętego rytmu.  

 

1. „Wiosenny listek” – zabawa w parach  

Rodzic- dziecko, kręcą się w małym kółku i wspólnie mówią rymowankę (lub 

śpiewają na dowolną melodię intonowaną przez rodzica). Gdy zostanie 

wywołana dana część ciała, zatrzymują się i wskazują ją na swoim partnerze, 

dotykając dłonią. 

Wiosenny listek wiruje, wiruje, a kiedy się zmęczy, na głowie *ląduje.  

Przy kolejnych powtórzeniach zostają wywołane inne części ciała, np. na 

nosie, na plecach, na kolanie, na czole, na ramieniu, na dłoni, na stopie. 

 

2. „Wielkanocny chodniczek”– zabawa skoczna  

Rodzicu ułóżcie wspólnie ze swoją pociechą zgromadzone wielkanocne ozdoby 

(można także wykorzystać obrazki). Dziecko ogląda je i nazywa. Następnie 

rozkładamy wielkanocne ozdoby, tworząc „chodniczek”. Dziecko pokonuje 

trasę przeskakując między ozdobami, rytmicznie dzieląc ich nazwy na sylaby.  

 

3. „Wielkanocne skarby”-  segregowanie.  

Następnie wspólnie posegregujcie ozdoby do małych koszyków/ talerzyków. 

 

4. Odwzorowywanie i kontynuowanie rytmów ze wzorów ułożonych na dywanie 

Drogi Rodzicu pokaż ułożone elementy, rytmicznie mówiąc: 

 

 

https://pm2kg.pl/?p=21286
https://pm2kg.pl/?p=21286
https://pm2kg.pl/?p=21286
https://pm2kg.pl/?p=21286


 

- pisanka, zajączek, pisanka, zajączek, pisanka, zajączek,…. 

Dziecko układa na swoim dywaniku/ podkładce taki sam rytm  i kontynuuje 

go wykorzystując wszystkie elementy.  

 

Uwaga – przypomnienie dziecku zasady układania od strony lewej do prawej. 

Zapytajmy w jaki sposób poprzez ruch możemy pokazać ten rytm (tworzenie 

układów rytmicznych pokazywanych ciałem), np.  

pisanka  zajączek 

(podskok) (przysiad) 

 

5. Kolejny przykład – przebieg jak wyżej. 

 

- pisanka, pisanka zajączek, pisanka, pisanka, zajączek, pisanka, pisanka, 

zajączek,…. 

 

 

 

 

pisanka   pisanka zajączek    

(podskok)  (podskok) (przysiad)    

 

 

6. Wykonanie matematycznej karty pracy.  

 

7. Zabawa popołudniowa  

„Zajączki” – zabawa orientacyjno-porządkowa. 

OPIS ZABAWY:  

Na podłodze ustawiamy maskotkę. Dziecko jest zajączkiem. Przy dźwiękach 

dowolnej muzyki dziecko porusza się po pokoju, omijając maskotkę. Gdy muzyka 

ucichnie, dziecko-zajączek zatrzymuje się w dowolnym miejscu i wykonuje skok 

obunóż do przodu do maskotek. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



09.04.2020 r. (CZWARTEK) 

Temat zajęć: „Wełniany baranek” - zajęcia umuzykalniające. 

1. Ćwiczenia rytmiczne 

Dostosowanie kroków do zmian dynamicznych: piano - kroki lekkie i ciche, 

forte - kroki zdecydowane i mocne (tupanie), mezzo forte - normalny krok 

marszu. 

https://soundcloud.com/user-956760406/9-melodia-grana-cicho-rednio-g 

2. Ćwiczenia oddechowe „Wrona bez ogona”.  

Dziecko stoi, bierze głęboki wdech i na wydechu liczy wrony: Pierwsza wrona 

bez ogona, druga wrona bez ogona, trzecia wrona bez ogona.  

 

3. Rozśpiewanie (zwróćmy uwagę na dykcję dziecka).  

Dziecko śpiewa na różne sposoby: Lali la, lali la, lali la (szybko – wolno, głośno 

–cicho, leniwie – energicznie). 

 

4. Słuchanie piosenki pt.  „Wełniany baranek” i inscenizacji do niej.  

 

 Drogi Rodzicu, wysłuchaj wraz z dzieckiem dwukrotnie poniższego utworu 

https://www.youtube.com/watch?v=6xpm8tTKdCQ 

 Omówcie treść piosenki: 

 Kto jest głównym bohaterem utworu?  

 W co był ubrany baranek?  

 Z czego ma łepek? 

 

 Zabawa inscenizacyjna do utworu wraz ze śpiewem.  

Ten mały nasz baranek    Dziecko porusza się w prawo  

wszyściutko ma wełniane.   jw.  

Lali la, lali la, lali la. x2    Zatrzymuje się i macha rękami.  

Wełniane ma trzewiczki,   Porusza się w lewo po obwodzie koła.  

wełniane rękawiczki.    jw.  

Lali la, lali la, lali la. x2    Zatrzymuje się i macha rękami.  

Co tu robisz, baranku?    Idzie do środka, wysoko unosząc ręce.  

Chłodno dzisiaj od ranka,   jw.  

chmurki w niebie jak pianka.       Wraca na miejsce.  

Lali la, lali la, la la.    Zatrzymuje się i macha rękami.  

Wełniane masz trzewiczki,   Porusza się w prawo po obwodzie koła.  

wełniane rękawiczki.    jw.  

Lali la, lali la, lali la! x2   Zatrzymuje się i macha rękami.  

https://soundcloud.com/user-956760406/9-melodia-grana-cicho-rednio-g
https://www.youtube.com/watch?v=6xpm8tTKdCQ


Ten mały nasz baranek.   Porusza się w lewo po obwodzie koła.  

wszyściutko ma wełniane.   jw.  

Lali la, lali la, lali la. x2    Zatrzymuje się i machaj rękami. 

W kołnierzu futra pełnym   Porusza się w prawo po obwodzie koła.  

ma łebek cały z wełny.    jw.  

Lali la, lali la, lali la. x2    Zatrzymuje się i macha rękami  

Ślicznie ci jest, baranku,   Idzie do środka, wysoko unosząc ręce.  

w tym wełnianym ubranku,   jw.  

ślicznie ci jest, baranku.   Wraca na miejsce.  

Lali la, lali la, la la.    Zatrzymuje się i macha rękami.  

W kołnierzu futra pełnym   Porusza się w lewo po obwodzie koła.  

masz łebek cały z wełny.   jw.  

   Lali la, lali la, lali la!/ x2   Zatrzymuje się i macha rękami. 

 

5. Gra na instrumencie – głos.  

Informujemy przedszkolaka ,że dziś instrumentem będzie nasz głos. Dziecko 

kląska do muzyki, starając się utrzymać rytm piosenki. Za drugim razem 

uderza rytmicznie o uda i śpiewa piosenkę. 

 

6. Muzyczne wyciszenie.  

Dziecko leży na plecach i słucha utworu Marzenie Roberta Szumana. 

Wykonuje spokojne wdechy i wydechy. 

https://www.youtube.com/watch?v=HrBMrTH2Jh4  

 

7. „Pisanka”- karta pracy dla chętnych dzieci rozwijająca sprawność 

grafomotoryczną.  

 

8. Zabawa popołudniowa 

„Wyścig z jajem” 

OPIS ZABAWY: Najoczywistsza aktywność wielkanocna  do której potrzebna 

będzie łyżka - drewniana lub zwykła i jajko. Uwaga: żeby zminimalizować 

straty w jajkach, polecam sztuczne!  Wyznaczamy start i metę, prosimy 

dziecko żeby przeniosło jajko na łyżce w taki sposób, aby nie spadło. Żeby nie 

było tak łatwo i przyjemnie, możemy mierzyć czas, zorganizować wyścig, 

zaproponować konkretny sposób poruszania się, np. tyłem, bokiem, stopa za 

stopą, na kolanach, wielkimi krokami, na palcach, na piętach, na bokach stóp, 

dołożyć przeszkody na które nie wolno nadepnąć, zawiązać oczy, z jajkiem 

między kolanami itd. Dziecko powinno starać się przez całą trasę trzymać tak 

łyżkę aby jajko z niej nie spadło. 

https://www.youtube.com/watch?v=HrBMrTH2Jh4


 

Życzymy udanej zabawy!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.04.2020 r. (PIĄTEK) 

Temat zajęcia: „Wielkanocna gimnastyka”- aktywność ruchowa.  

Przebieg zajęć:  

1. „Kury i kurczaki”- zabawa orientacyjno-porządkowa.  

Dziecko podskakuje w rytmie granym na bębenku (można wykorzystać 

garnek). Na mocniejszy sygnał i hasło: kura! lub kurczak! przyjmuje 

określoną pozycję. Gdy usłyszy: kura! – siada na piętach, prostując plecy i 

machając zgiętymi w łokciach rękami jak skrzydełkami. Na hasło: kurczak! 

kuca, kuląc się jak najmocniej,  

i piszczy: pi, pi, pi. Na zakończenie zabawy maluch przyjmuje pozycję kury. 

2. „Ziarenka” – ćwiczenia tułowia w płaszczyźnie strzałkowej.  

Przedszkolak siedzi na piętach, ręce splata z tyłu. Kilkakrotnie pochyla się do 

przodu, dotyka czołem podłogi i prostuje się, naśladując dziobanie ziarenek.  

3. „Omiń jaja” – zabawa na czworakach.  

Rodzic rozkłada  w pokoju „jajka” – jeżeli nie mamy sztucznych jajek, można 

wykorzystać dowolne przedmioty w domu, np. woreczki ryżu. Maluch porusza 

się na czworakach tak, aby żadnego nie dotknąć.  

4. „Bieg po jajko” – zabawa bieżna.  

Przedszkolak siedzi w siadzie skrzyżnym. Rodzic wymienia kolejno nazwy 

symboli wielkanocnych (może dzielić je na sylaby). Na wskazane słowo (np. 

koszyczek), maluch wstaje, biegnie dookoła pokoju jak najszybciej i wraca na 

swoje miejsce.  

5. „Do koszyczka” – ćwiczenie przeciw płaskiej stopie.  

Do tej zabawy dziecko zdejmuje skarpetki. Siada na dywanie i kładzie przed 

sobą woreczki ryżu. Rodzic podchodzi z koszykiem a przedszkolak za pomocą 

stóp wrzuca „jajka” do koszyka (raz jedną, a raz drugą stopą).  

6. „Na łące” – ćwiczenie relaksacyjne.  

Dziecko kładzie się na dywanie na plecach. Wyobraża sobie zieloną łąkę, po 

której kicają zające. Oddycha głęboko. Rodzic może odtworzyć spokojny 

utwór.  

Zabawa popołudniowa: 

„Wielkanocny zajączek” – składanie obrazka z części. 

OPIS ZABAWY:  

Należy w wyznaczonych linią miejscach rozciąć obrazek. Przygotować klej i 

kartkę A4. Dziecko składa samodzielnie obrazek a następnie przykleja go na 

kartkę i koloruje. 

Życzymy wesołej zabawy!!! 





14.04.2020 r. (WTOREK)  

Temat zajęć: „Wełniany baranek”- zajęcia plastyczne.  

 

1. Zabawa muzyczno- ruchowa „Koniki” 

Znana przedszkolakom zabawa w koniki 

http://chomikuj.pl/renata.misia/Muzyka/04+-+Koniki,585748413.mp3 

Dziecko łapie się pod boczki, porusza się jak konik skacząc z nóżki na nóżkę i 

wykonuje to o co poprosi muzyka.  

 

Noga goni nogę 

Biegają koniki 

Stukają kopytka 

W rytm muzyki 

Jedna noga tupie: tup, tup, tup 

Druga noga stuka: stuk, stuk, stuk 

Konik skacze sobie: hop, hop, hop 

Koniku w drogę! Wioooooooooooo! 

 

2. „Zgaduj, zgadula”- zagadki sensoryczne 

 

Drogi Rodzicu przygotujcie wspólnie z dzieckiem kilka zabawek o 

konkretnych kształtach, watę kosmetyczną oraz miskę. Następnie pokazuj 

dziecku zabawki, które będziecie odgadywać, i schowaj je pod watą. 

Zadaniem dziecka jest odgadnięcie przedmiotu na podstawie wyczuwalnych 

pod watą kształtów. Później prosimy dziecko o ukrycie przed nami zabawek w 

wacie (odwrócenie ról).  Oczywiście zabawę można również ćwiczyć w języku 

angielskim i w ten sposób utrwalać z dzieckiem podstawowe 

słownictwo angielskie związane z zabawkami. 

https://www.angielski-dice.pl/2016/08/21/dotykowe-zgadywanki-z-wat%C4%85/ 

 

 

 

 

 

http://chomikuj.pl/renata.misia/Muzyka/04+-+Koniki,585748413.mp3
https://www.angielski-dice.pl/2016/08/21/dotykowe-zgadywanki-z-wat%C4%85/


3.  „Wełniany baranek”- wykonanie pracy plastycznej. 

Potrzebujemy: 

 

 Biała karta papieru formatu A4 

 Klej 

 Nożyczki 

 Wata kosmetyczna 

 Kredki  

 Wstążeczka prezentowa 

 

Najpierw z bloku technicznego wycinamy sylwetkę  zwierzątka.  

Na rysunku baranka zaznaczamy ołówkiem, w których miejscach będzie on 

wyklejony watą; pozostałe miejsca: głowę i nogi –dziecko koloruje kredkami.  

 

http://crayonka.blogspot.com/2011/04/wielkanocny-baranek-i-zajaczek-z-waty.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://crayonka.blogspot.com/2011/04/wielkanocny-baranek-i-zajaczek-z-waty.html


 

Następnie przedszkolak formuje z waty kulki i nakleja je na szablon zwierzątka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko dorysowuje oczy i nosek barankowi. 

Mogą Państwo także pomóc dziecku i zrobić kokardkę np. ze wstążeczki 

prezentowej i wspólnie nakleić ją na szablon zwierzątka.  

 

 

4. Zabawa popołudniowa 

„Co się zmieniło?” – zabawa usprawniająca pamięci wzrokową i koncentrację. 

 

OPIS ZABAWY:   

Dziecko siedzi na dywanie. Rodzic rozkłada w szeregu 5 różnych przedmiotów  

mogą być zabawki, przedmioty codziennego użytku. Dorosły wskazuje kolejne 

przedmioty, a dziecko podaje ich nazwy (możne też podzielić ich nazwy na sylaby 



i określić liczbę sylab w nazwach). Po kilku powtórzeniach dziecko odwraca się 

plecami, a rodzic zabiera 1 przedmiot. Dziecko odwraca się odgaduje, co 

zniknęło. Zabawę należy powtórzyć kilka razy. Następnie zamieniamy się rolami.  

Proponujemy też, nieco trudniejszą wersję tej zabawy zamieniając miejscami 2 

przedmioty, wówczas  pytamy dziecko - „Które przedmioty zmieniły miejsce?” 

 

Powodzenia!!!  


