
ŚRODA 15. 04. 2020 r. 

Temat: Zabawy matematyczne 

Przebieg: 

1. Zabawa orientacyjno- porządkowa „Wielkoludy i krasnoludki” 

Rodzic tupie, dziecko chodzi wyprostowane z uniesionymi w górę rękami, w wysokim 

spięciu na palcach- tak maszerują wielkoludy. Gdy rodzic zaczyna klaskać- cichutko 

biegają krasnoludki. Zabawę można powtórzyć kilka razy. 

2. Porządkowanie figur- przygotujcie po sześć figur geometrycznych różnej wielkości 

(kwadraty, koła, trójkąty) oraz trzy pudełeczka oznaczone odpowiednią figurą. 

Zadaniem dzieci jest uporządkować wszystkie figury- powkładanie ich do 

odpowiednich pudełeczek. 

 

 

3. „Co to za kształt?”- zaproponujcie dziecku by w przedmiotach codziennego użytku, 

odnalazło wskazaną prze rodzica figurę geometryczną. Za każdym razem dziecko 

niech powtórzy nazwę figury. 

4. „Zakupy z figurowego sklepu”- połóż przed dzieckiem tackę z produktami 

spożywczymi pokrojonymi w kształty figur geometrycznych. Zadaniem dziecka jest 

określenie, w którym sklepie zostało kupione: koło, trójkąt, kwadrat. Następnie 

samodzielnie mogą wykonać kanapki i je zjeść. 

 



Zabawa popołudniowa: 

Zabawa ruchowa przy muzyce  „Odkrywamy kolorowe piktogramy”. 

Poproszę rodziców o przygotowanie do tej zabawy kartek w kolorach: żółtym, zielonym, 

niebieskim i czerwonym oraz  12 kółeczek w tym samych kolorach . Rozłóżcie kartki  na 

podłodze  w 4 kątach pokoju a kółeczka rozrzućcie  na dywanie.   Dzieci poruszają się  po 

pokoju w rytm dowolnie wybranej muzyki,  na przerwę schylają się po kółeczko, określają 

jego  kolor i  przyporządkowują do kartki o tym samym kolorze.  Zabawę powtórzcie  kilka 

razy aż dziecko ułoży kółeczka na swoje miejsce.  

Życzymy miłej zabawy  

 

CZWARTEK 16. 04. 2020 r. 

Temat: Zabawy rytmiczne przy muzyce 

Przebieg: 

1. „Wesoła figurka”- zabawa muzyczno ruchowa. 

Dziecko i rodzic poruszają się po pokoju przy dźwiękach skocznej, dowolnej melodii. 

Gdy muzyka milknie, rodzic wydaje polecenie, np. Smutna figurka! Zadaniem dziecka 

jest zatrzymać się i gestem oraz mimiką wyrazić smutek. Figurki mogą być również 

wesołe, rozmarzone, groźne, itp. 

2. Tekst piosenki: 

„Magiczne miejsce”- muz. i sł. M. Majewski 

1. Teatr to jest widownia i scena. 

Niby nic magicznego w tym nie ma, 

aż do chwili, gdy nagle na scenie 

dziwne zacznie się przedstawienie. 

 

Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze, 

czarodziejskie jest to, na co patrzę.  

Gdy się tylko podnosi kurtyna, 

to od razu czar działać zaczyna. 

 

2. Każda bajka się staje prawdziwa 

Gaśnie światło i scena ożywa. 

Wszystko może się zdarzyć na scenie. 

Działa czar, póki trwa przedstawienie. 



 

Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze... 

 

3. Teatr gra. Każdy ma czego szuka. 

A to wszystko nazywa się sztuka. 

Gdy dorosnę, to może tu wrócę, 

żeby zagrać na scenie w tej sztuce. 

 

Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze... 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=JitEZdvs0aQ  

3. Zapoznanie się z piosenką, wspólne omówienie treści, śpiewanie i wymyślanie 

dowolnego tańca. 

4. Rytmizacja tekstu (wolno- szybko). 

Powtarzanie wybranego fragmentu tekstu piosenki np. bardzo wolno, wolno, szybko, 

bardzo szybko. 

5. „Jeśli jesteś dziś szczęśliwy” zabawa muzyczna.  

Wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała. Dziecko wraz z rodzicem tańczy 

i śpiewa piosenkę  zgodnie z instrukcją 

https://www.youtube.com/watch?v=az7AZ2La6g4&vl=pl  

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy klaśnij raz… 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy klaśnij dwa... 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy radość w sercu masz ogromną  

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy klaśnij trzy…  

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy pstryknij raz… 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy pstryknij dwa....  

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy radość w sercu masz ogromną  

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy pstryknij trzy…  

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy tupnij raz... 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy tupnij dwa....  

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy radość w sercu masz ogromną  

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy tupnij trzy.. 

Zabawa popołudniowa: 

Zabawa rozwijająca sprawność manualną  „Rysunek na kaszy”.  



Do  tej zabawy  wystarczy wysypać  dziecku  na  duży talerz lub plastikową  tackę, szklankę 

kaszy mannej lub jęczmiennej. Zabawa  polega  na rysowaniu paluszkiem  dowolnych 

wzorów prawą, lewą ręką   lub oburącz. Możecie na małej kartce  przygotować  również  

proste  rysunki  lub znaki,  które dziecko będzie odtwarzać   rysując je na  tacy z kaszą. 

 

Życzymy miłej zabawy  

 

PIĄTEK 17. 04. 2020 r. 

Temat: „Gimnastyka dla smyka” 

Przebieg:  

Poznawanie i wyczuwanie własnego ciała 

1. Maszerowanie w różnych kierunkach z wysokim unoszeniem kolan. 

2. Podskakiwanie na jednej nodze. 

3. Chodzenie tyłem w siadzie podpartym. 

4. Rozstawcie misie na podłodze w pokoju  w pewnych odstępach od siebie. Razem 

z dzieckiem czworakujcie między nimi. 

5. Dziecko kładzie się na podłodze, na plecach, rodzic turla je po pokoju. 

6. „Ćwiczenia kreatywne”- improwizacja ruchowa przy dźwiękach dowolnej nastrojowej 

muzyki. 

7. Ćwiczenia dykcyjne na podstawie tekstów o treści baśniowej.  

Powtarzanie za rodzicem (dokładnie i wyraziste) tekstów z podziałem na sylaby. 

Król Ka-rol ku-pił kró-lo-wej Ka-ro-li-nie ko-ra-le ko-lo-ru ko-ra-lo-we-go. 



Kras-no-lu-dek ma czer-wo-ne u-bran-ko i czer-wo-ne bu-ci-ki. 

Ślis-ka szo-sa, ślis-ka szo-sa, a po szo-się Szy-mon szedł. 

Zabawa popołudniowa: 

Zabawa na orientację w przestrzeni  „Nos, lampa, podłoga”. 

Proponuję by do tej zabawy wszyscy uczestnicy  stanęli  w kole  w półokręgu, tak  by widzieć 

prowadzącego. Zadanie polega na tym, by pokazywać palcem to, co mówi prowadzący. 

Prowadzący natomiast co pewien czas  dla zmyłki mówi co innego, a pokazuje co innego, np. 

mówi „nos”, pokazując okno, albo mówi „lampa”, pokazując podłogę. Kto się pomyli daje 

fant- np.: kapeć , a potem musi go wykupić wykonując proste zadanie (np.: wykonaj trzy 

przysiady) . 

Bawcie się dobrze  

 

PONIEDZIAŁEK 20. 04. 2020 r. 

Temat: „Zabawa w teatr” 

Przebieg: 

1. Rodzic czyta dziecku wiersz H. Bechlerowej „Makówkowy teatrzyk”. 

Makówkowy teatrzyk 

jest tu na co popatrzeć! 

Makówkowa rodzina 

przedstawienie zaczyna. 

Jest tata Mak wąsaty, 

i mama w chustce w kwiaty 

i córeczki w sukienkach 

duża, mała, maleńka. 

Makówkowa rodzina 

właśnie taniec zaczyna. 

Już tata Mak z wąsami 

macha w górze rękami 

i kłania się i śpiewa, 

jak to się mak zasiewa. 

Do rodziny mówi tak: 

- razem ze mną siejcie mak! 

Sieje mak razem z tatą 

mama w chustce w kwiaty 



i córeczki w sukienkach: 

duża, mała, maleńka. 

Kończy się przedstawienie! 

Słuchamy zapatrzeni… 

Jest cisza, spokój taki, 

jakby kto posiał makiem. 

 

Rozmowa na temat wiersza.  

Pytania pomocnicze dla Rodzica: Kto występował w przedstawieniu? Jak wyglądała 

mama? Jak wyglądał tata? Jak wyglądały córeczki? Co robili?  

Spróbujcie razem z dzieckiem wyjaśnić  znaczenie słów: cisza jak makiem zasiał. 

2. „Siała baba mak”- ćwiczenia logorytmiczne z wykorzystaniem rymowanki. 

Siała baba mak (dziecko i rodzic chodzą po kole, rytmizując tekst, uginają kolana do 

lekkiego przysiadu i klaszczą jeden raz mocno, wymawiając słowo) nie wiedziała jak 

(wykonujcie ruch, tak jak poprzednio), a dziad wiedział (drobnymi krokami obracajcie 

się wokół własnej osi, z rytmizowaniem tekstu) nie powiedział, a to było (rytmizując 

tekst, poruszając się do tyłu, uginają kolana do lekkiego przysiadu) tak (zaklaszczcie 

w ręce raz, mocno wypowiadając słowo). 

3. Pokoloruj kolorowankę 

 



 

Źródło: https://chomikuj.pl/gosiach6/kolorowe+obrazki/postacie+z+bajek  

Zabawa popołudniowa: 

Zabawa z dużą kolorową  chustą ,,Stary niedźwiedź”. 

Rodzice  w tej zabawie   chwytają chustę za rogi i unoszą ją do góry. Pod  chustę   wchodzi 

dziecko i udaje niedźwiedzia zapadającego w głęboki sen. Wszyscy chodzą wkoło  śpiewając 

popularną piosenkę ,,Stary niedźwiedź”. Przy słowach niedźwiedź  łapie! opuszczają chustę na 

dziecko, uciekają i chowają się w pokoju. Kogo dziecko pierwszego znajdzie  ten jest starym 

niedźwiedziem.  

Miłej zabawy dla wszystkich  

 

WTOREK 21.04.2020 r. 

Temat: „Ciasto”- malowanie i ozdabianie ciasta wykonanego z masy solnej 

Przebieg: 

1. Przepis na masę solną: 

- 1 szkl. maki 

- 1 szkl. soli 

- ok.  0,5 szkl. wody  

2. Na początku wspólnie z dzieckiem przygotujcie masę solną, niech dziecko razem 

z wami ugniata, wałkuje, spłaszcza kawałki masy solnej, by przekonać się o jej 

plastyczności, zmienności oraz możliwości cofnięcia zmian. Następnie uformujcie 

dowolny kształt ciasta, pokrywając nim tekturkę na wysokość ok . 0.5 cm 

i przystąpcie  do wykonania ozdób. Wszystkie elementy dekoracyjne można 

pomalować farbami plakatowymi. Tak przygotowane ciasto wysuszcie w piekarniku. 

3. Rozwiązywanie zagadek: 

Jak się nazywa taki budynek, 

w którym zobaczysz scenę, kurtynę? 

Krzesła tam stoją rząd za rzędem, 

a ja tam bajkę oglądać będę. (teatr) 

Choć to nie rolnik, a rolę ma. 

Często w teatrze lub filmie gra. (aktor) 

 

Co bija dzieci aktorom, 

gdy się w teatrze zbiorą? (brawa) 



 

Powiedz jakie laki w teatrze spotykasz, 

które mówią ludzkim głosem, 

tańczą na patykach? (kukiełki) 

 

Zanim się w teatrze zacznie przedstawienie,  

co się musi najpierw rozsunąć na scenie? (kurtyna) 

Zabawa popołudniowa: 

Zabawy z gazetami. 

Kochani  rodzice  myślę,  że macie w domu przeczytane już gazety, więc wykorzystamy  je 

do  zabawy z dziećmi. 

 "Deszcz"-  dziecko stuka  w gazetę opuszkami palców- lekko, potem mocniej i na 

końcu najmocniej naśladując głosem  spadające krople ,,kap”, „kap”. 

 "Parasol"- dziecko  porusza  się swobodnie po pokoju na a hasło: "deszcz", chowa  się 

pod gazetą, która imituje parasol. 

 "Kałuże"- Rozłóżcie  gazety na dywanie lub podłodze, biegnąc dziecko  przeskakuje   

przez gazetowe kałuże    Każdą zabawę powtórzcie kilkakrotnie. 

 Na zakończenie zabawy zachęćcie dziecko do porwania w drobne kawałki całej gazety                       

(to dobre ćwiczenie  na doskonalenie sprawności palców i dłoni). 

   Miłego dnia 

 

 

 

 


