
ŚRODA 22. 04. 2020 r. 

Temat: Zabawy z nakrętkami 

Przebieg: 

1. Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Chodzimy po grządkach”. 

Rodzic wyznacza na podłodze taśmą, skakanką lub sznurkiem grządkę. Zadaniem 

dziecka jest spacerować po grządce, stopa za stopą. 

2. „Układanie dowolne”- przygotujcie kilkanaście nakrętek w różnych kolorach, każda 

z dziurką w środku oraz patyk od balona. Zadaniem dziecka jest nawlekanie nakrętek  

na patyk w dowolnej kolejności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: https://www.schwytanechwile.pl/2016/10/zabawy-matematyka-z-plastikowymi.html  

3. „Układanie według wzoru”- przy tej zabawie również można użyć patyczka od 

balonika. Na jednym patyczku rodzic układa wzór, a na drugim dziecko stara się je 

odzwierciedlić. Wzór można rysować na kartce, lub też ułożyć na podłodze 

z wcześniej przygotowanych kolorowych kółeczek z papieru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: https://www.schwytanechwile.pl/2016/10/zabawy-matematyka-z-plastikowymi.html  



4. „Robaczki nakrętkowe”- nawlekanie nakrętek według koloru drucika kreatywnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: https://www.schwytanechwile.pl/2016/10/zabawy-matematyka-z-plastikowymi.html 

Zabawa popołudniowa: 

Zabawa ruchowa ,, Nadchodzi noc– wstaje dzień”. 

Dziecko swobodnie porusza się po pokoju drobnym krokiem, może biegać w rytm dowolnej 

muzyki. Rodzice  stoją naprzeciw siebie, dość blisko, trzymając za rogi koc. Następnie wołają 

swoje dziecko  mówiąc: „Zbliża się noc, pora spać” - dziecko wchodzi na  koc, a rodzice  

tworzą z koca  huśtawkę  i przez chwilę kołyszą dziecko. Następnie rodzice  podają hasło: 

„Wstaje dzień” i opuszczają  koc, dziecko powinno ziewnąć, rozprostować się  i znów 

powtórzyć zabawę od początku. 

Życzymy miłej zabawy  

 

CZWARTEK 23. 04. 2020 r. 

Temat: Zabawy rytmiczne przy muzyce 

Przebieg: 

1. „Ziemia, woda, powietrze”- zabawa ruchowa. 

Dziecko stoi naprzeciwko rodzica. 

Na hasło: Ziemia- dotyka dłońmi podłogi, przykucając jednocześnie. 

Na hasło: Woda- chwyta dłońmi za kolana. 

Na hasło: Powietrze- wskazuje  przestrzeń nad głową. 

2. „Echo na instrumentach”- zabawa muzyczna. 

Do zabawy będą potrzebne różnej wielkości plastikowe butelki, groch, ryż, kasza. 

Dziecko przesypuje produkty do butelek z użyciem łyżek i lejków. Następnie 

z pomocą rodzica zakręca butelki. Dziecko może ozdobić butelki kawałkami 

kolorowego papieru samoprzylepnego. Po wykonaniu instrumentów usiądźcie na 



podłodze. Rodzic wygrywa prosty rytm, który dziecko powtarza, używając swojego 

instrumentu. 

3. „Duszki, duszki”- akompaniament do piosenki. 

Rodzic i dziecko siedzą na podłodze, każde trzyma w dłoni wcześniej wykonany 

instrument. Akompaniament przebiega w następujący sposób: 

- przy muzyce zwrotki gra rodzic, uderza swoim instrumentem o podłogę w rytm: trzy 

ćwierćnuty, pauza. Powtarza to cztery razy. 

- przy muzyce refrenu gra dziecko: uderza rytmicznie swoim instrumentem o podłogę 

w regularnym rytmie ćwierćnut. 

Tekst piosenki: 

„Duszki, duszki”- sł. D. Gellner, muz. A. Pałac 

 

1. Żyją w lesie małe duszki, 

które czyszczą leśne dróżki. 

Mają miotły i szufelki 

i do pracy zapał wielki. 

 

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne 

wstają co dzień bardzo wcześnie 

i ziewając raz po raz 

zaczynają sprzątać las. 

 

2. Piorą liście, myją szyszki, 

aż dokoła wszystko błyszczy.  

Muchomorom piorą groszki, 

bo te duszki to czyścioszki. 

 

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne... 

 

3. Gdy ktoś czasem w lesie śmieci, 

zaraz duszek za nim leci. 

Zaraz siada mu na ręce, 

grzecznie prosi: - Nie śmieć więcej! 



 

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne... 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=2tL0TZ-fS44  

4. „Robimy porządki w lesie”- zabawa przy piosence. 

Na początek wykonajcie wspólnie miotełki z gazet. Należy naciąć kilka stron na raz 

nożyczkami wzdłuż jednego ich brzegu (w tzw. grzebień). Następnie zwinąć strony 

w rulonik, zaczynając od jednego z naprzeciwległych naciętemu brzegowi rogów. 

Powstanie papierowy „pióropusz”. Taśmą klejącą okręcić kilka razy rulonik (trzonek 

miotły). Rozczapierzyć pióropusz. Po wykonaniu miotełek, wspólnie udajecie, że 

zamiatacie, słuchając muzyki zwrotek piosenki. Przy pierwszych dźwiękach refrenu 

(od słów Duszki, duszki) ustawiacie się w rzędzie i maszerujcie rytmicznie. Na słowo 

„wcześnie” zatrzymajcie się. Dalej wykonujecie następujące ruchy: 

i  ziewając raz po raz – zataczacie miotłą koło ponad głową, 

zaczynają sprzątać las- obracacie się dookoła własnej osi. 

Wraz z początkiem kolejnej zwrotki, każdy z duszków odchodzi w swoją stronę 

i zamiata las. 

Zabawa popołudniowa: 

Zabawa tematyczna „Robimy zakupy”. 

Rodzic w dowolnym miejscu w domu organizuje elementy do zabawy w sklep . Sklepy mogą 

być różne, w zależności od tego, jakie przedmioty mamy pod ręką np.; warzywa i owoce –

warzywniak, buty– sklep obuwniczy itp. Wszystkie eksponaty  układamy na tzw. ladzie, 

oglądamy je i razem z dzieckiem nazywamy, opowiadamy o ich wyglądzie .Gromadzimy też 

w portfelu  drobne monety . Dziecko wciela sie w rolę kupującego , który przychodzi do 

sklepu i kupuje jeden element i płaci za niego 1 monetę. Przy następnych zakupach można 

zmieniać cenę  produktu aby dziecko doskonaliło umiejętność liczenia . Pamiętajcie aby przy 

zakupie  wprowadzić formy grzecznościowe i ustalić  z dzieckiem, jakie czynności trzeba 

wykonać po wejściu do sklepu ( powiedzieć „ dzień dobry ”, „do widzenia”, „dziękuję”, 

ustawić się w kolejce przy ladzie, zapłacić  itp.)                                                         

Życzymy miłej zabawy  

 

PIĄTEK 24. 04. 2020 r. 

Temat: „W zdrowym ciele, zdrowy duch” 

Przebieg:  



1. „Ptaki w gniazdach”- zabawa orientacyjno- porządkowa. 

Dziecko ptak, porusza się swobodnie między rozłożonymi na podłodze  poduszkami- 

gniazdami. Gdy rodzic klaśnie w dłonie, to znak, że ptaki muszą schować się do 

gniazd. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

2. Dziecko stoi naprzeciwko rodzica w niewielkiej odległości od siebie. Podają sobie 

piłkę, rzucając, turlając, popychając stopą. 

3. Dziecko i rodzic leżą przodem, naprzeciwko siebie, w wyciągniętych rękach trzymają 

piłki. Unoszą piłki lekko do góry (łokcie nie dotykają podłoża, nogi przylegają do 

podłogi). 

4. „Wrzucamy śmieci do kosza”- dziecko dostaje kilka kartek starej gazety, robi z nich 

kulkę, ściskając ją najpierw prawą ręką, potem- lewą ręką. Rodzic ustawia kosz 

w określonej odległości od dziecka. Dziecko kolejno rzuca kulkami z gazety do kosza. 

5. „Koniki”- dziecko i rodzic biegają po obwodzie koła uderzając piętami o pośladki. 

6. „Wiosenny spacer”- zabawa uspokajająca. 

Rodzic otwiera okna w pokoju i razem z dzieckiem maszerują w różnych kierunkach, 

wdychając powietrze. Można do zabawy wykorzystać nagranie spokojnej muzyki 

relaksacyjnej. 

Zabawa popołudniowa: 

Zabawa ruchowa ,,Samolot”. 

Zaproponuję dziś   jedną ze starych zabaw lubianych  przez dzieci. Dziecko stoi z rękami 

rozłożonymi na boki, a następnie zachęcamy je, aby kręciło się wokół własnej osi przez około 

10-15 sekund. Następnie samolot ląduje czyli dziecko przestaje się kręcić. Za chwilę znów 

startuje i kręci się w drugą stronę. Zabawę powtarzamy kilka razy, wykonując krótkie 

przerwy, aby dziecko nie miało zawrotów głowy. 

Bawcie się dobrze  

 

PONIEDZIAŁEK 27. 04. 2020 r. 

Temat: „Ekoprzyjaciele” 

Przebieg: 

1. Rodzic czyta dziecku wiersz M. Tokarczyk „Chora Planetka”. 

Pewna Planetka mała, cały dzień smutną buzię miała. 

Jaś się zastanawiał dlaczego? – ale zapomniał, że papierki zamiast do kosza to rzucił 

pod drzewo. 

Kasia również się zastanawiała, dlaczego Planetka chodzi zapłakana. 



Jednak i ona zapomniała, jak z samego rana listki z drzewa obrywała i gałązki łamała. 

Pan Janek też długo rozmyślał nad smutną Planetki buzią, 

ale i on zapomniał o tym, że wczoraj z wieczora zamiast śmieci do kosza do pieca 

wrzucił, 

a dym czarny z komina buchał i powietrze dookoła zatruwał. 

Pani Aniela również była zatroskana, dlaczego Planetkę głowa bolała od rana, 

ale i ona zapomniała, że śmieci nie posegregowała tylko do jednego worka wszystko 

wsypała. 

Planetka dalej smutna chodziła, a gdzie nie spojrzała tam śmieci widziała. 

I małą Halinkę, co światło w pokoju miała włączone, a przecież słoneczko świeciło na 

dworze. 

I Józia co wodę miał źle zakręconą już od rana, bo woda z kranu ciągle kap, kap 

kapała. 

Planetka tak się rozchorowała, że do szpitala pojechała. 

Pytacie dlaczego? Bo nikt o środowisko nie zadbał mój drogi kolego. 

Dlatego Planetka smutną buzię miała i się poważnie rozchorowała. 

Pamiętajcie zatem dzieci kochane, aby Planetka uśmiechnięta i zdrowa była, 

Dbajmy o środowisko, tak by nasza Ziemia zawsze czysta była! 

Rozmowa na temat wiersza.  

Pytania pomocnicze dla Rodzica: Dlaczego Planetka była chora? Co dzieci robiły źle? 

Co powinniśmy zrobić, aby nasz Ziemia była czysta i „zdrowa”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



źródło: https://przedszkolankowo.pl/2016/12/18/na-ratunek-ziemi-scenariusz-zajec-pomoce/ziemia1/  

 

2. „Wielkie sprzątanie”. 

Dziecko w rytm dowolnej muzyki chodzi po dywanie, na którym są porozrzucane 

kartki z gazety. Na przerwę w muzyce podnosi jedną, zgniata ją i wyrzuca do 

przygotowanego kosza. 

3. „Opakowanie ekologiczne”- ćwiczenia logopedyczne w oparciu o tekst P. Siewiera- 

Kozłowskiej. 

Do zabawy potrzebne będą opakowania szklane, plastikowe, karton, torba papierowa, foliowa; podczas 

słuchania utworu dzieci powtarzają wyrażenia onomatopeiczne, rodzic zwraca uwagę na prawidłową 

artykulację głosek oraz prezentuje dźwięki wydawane przez zgromadzone przedmioty; następnie 

dziecko zamyka oczy i próbuje rozpoznać prezentowane przez rodzica dźwięki. 

 

Znamy opakowań wiele: 

Dzyń, dzyń, dzyń- tak pobrzękują szkiełka 

Ze słoików i butelek; 

Szur, szur, szur- szurają sobie 

Z kartonu pudełka; 

Pyk, pyk, pyk- tak dźwięcznie pyka 

Z plastiku butelka; 

Szu, szu, szu- szeleszczą torby, 

Te są papierowe, ale co to? 

Obok znajdziesz także te foliowe! 

Ojojoj- niełatwa sprawa, które wybrać, 

Jak myślicie, które zdrowsze są dla środowiska? 

Zabawa popołudniowa: 

Zabawa taneczno – naśladowcza „Kto jak skacze”.                                                                                                

Dzieci, a szczególnie maluszki lubią naśladować zachowanie ludzi i zwierząt. Poniżej 

prezentuję Państwu link do świetnej zabawy naśladowczej. Dzieci słuchając wesołej  piosenki 

skaczą jak koza, żaba, nosorożec, pływają jak kaczka, biegną jak koniki i naśladują inne 

zwierzątka.                            

  https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ  

Miłej zabawy dla wszystkich  

 

WTOREK 28.04.2020 r. 



Temat: „Planeta Ziemia” 

Przebieg: 

1. Rozwiązywanie zagadek: 

Wiedzą to dorośli,  

wiedzą to i dzieci, 

że się na biwaku 

nie zostawia… (śmieci) 

 

Przed blokiem stoją 

trzy kolory mają. 

Papier, szkło i metal 

ludzie w nie wrzucają. (pojemniki na śmieci segregowane) 

 

Możesz w nią zakupy schować, 

ale nie jest plastikowa. 

Z czystym sercem pakuj wszystko 

chroniąc przy tym środowisko. (torba ekologiczna) 

 

Na pustyni jest gorąca,  

na biegunie lodowata. 

Wciąż wędruje wokół słońca 

poprzez dni, miesiące, lata. (planeta Ziemia) 

 

2. „Planeta ziemia”- praca plastyczna. 

Przygotujcie wcześniej: papierowy talerzyk, niebieską farbę, zielone kartki . 

Na początku niech dziecko pomaluje cały papierowy talerzyk niebieską farbą. Gdy 

farba będzie schła, razem z dzieckiem rwijcie zielone karteczki na bardzo małe 

kawałeczki. Kiedy już Wasz talerzyk jest suchy, wyklejajcie wspólnie z maluchem 

kontynęty z małych kawałeczków zielonego papieru. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. „Wiem, jak dbać o środowisko”- zabawa naśladowcza. 

Przygotujcie: kubek z wodą, kartka z papieru, włącznik światła. 

Dziecko chodzi po pokoju w różnych kierunkach. Zatrzymuje się i na sygnał: plusk 

wody- naśladują zakręcanie kranu. Po chwili biegają i na szelest zgniatanej kartki- 

naśladują zbieranie papierków z podłogi i wrzucanie do kosza. Na sygnał- włączanie 

i wyłączanie światła- wspinają się na palce i naśladują gaszenie światła. 

Zabawa popołudniowa: 

Zabawa rozwijająca percepcję wzrokową ,,Składamy obrazek”. 

Zanim rozpoczniecie  zabawę  przygotujcie 5 obrazków z  kolorowych gazet dla dzieci 

i potnijcie  je na 4 części. Wymieszane części obrazków wkładamy do pudełka po butach 

z wyciętym otworem. Następnie każdy z uczestników na zmianę  losuje jedną część ilustracji  

i próbuje je do siebie dopasować, by powstała całość. Gdy wylosowana część nie pasuje 

odkładacie  ją do pudełka i ponownie próbujecie  odnaleźć  brakujące części. Na koniec 

zabawy, gdy ułożycie wszystkie obrazki  przyklejcie  je  na arkuszu papieru. Następnie 

poproście   dziecko, by opowiedziało, co dzieje się na ilustracjach. 

   Miłego dnia 

 

 

 



 

 


