
Środa 22.04.2020 r. 

Temat: Wielkie eksperymentowanie- wspomaganie rozwoju operacyjnego 

rozumowania w zakresie ustalania stałości długości. 

Pomoce: 
• 4 paski papieru (o wymiarach około 20 cm na około 3 cm), 

• 2 kawałki sznurka o długości około 50 cm (najlepsze są okrągłe sznurowadła), 

• 10 patyczków jednakowej długości (5 w jednym kolorze, 5 w innym) można użyć słomek   

w dwóch kolorach, 

• nożyczki, 

 

1. Zabawa „Przywitamy się wesoło” 

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4 

Dziecko wraz z rodzicem powtarza słowa piosenki. Przy kolejnym odsłuchaniu utworu 

próbujemy śpiewać i ilustrować tekst piosenki.  

Przywitamy się wesoło zaklaszczemy raz, dwa, trzy, -klaszczemy w dłonie na słowa „raz,                                                                                                    

dwa, trzy”; 

Przywitamy się wesoło już tupiemy ja i ty. - tupiemy na słowa „ja i ty”;   

Hop, hop dzień dobry witam wszystkich was  - podskakujemy, machamy do siebie; 

Cwałujemy jak koniki już muzyka woła nas. 2x  - cwałujemy; 

2. Eksperyment z paskami 

Drogi Rodzicu. 

Ułóż razem z dzieckiem dwa paski obok siebie. Poproś dziecko, żeby sprawdziło czy paski 

są tej samej długości. Jeżeli są innej długości niech przedszkolak je wyrówna nożyczkami.  

Następnie powiedz dziecku, że z naszych pasków zrobimy dwa robaczki, które mieszkają 

na farmie. Dorysujcie oczy, buzie i nazwijcie swoje robaczki. 

 Nasze robaczki chcą przeprowadzić eksperyment i sprawdzić czy będą takiej samej 

długości nawet jeśli zwiną się w harmonijkę, czy rulonik.  

Zwiń jednego robaczka w harmonijkę.  

 
Połóż robaczka-harmonijkę nad prostym robaczkiem i przyjrzyj się. 

Rozprostuj teraz robaczka  harmonijkę. Porównaj ich długość.  

Zapytaj dziecko: Czy robaczki są nadal tej samej długości? 

(przedszkolak powinien zauważyć, że długość robaczków się nie zmieniła) 

 Powtórz z dzieckiem poprzednie ćwiczenie tylko tym razem niech przedszkolak  

zwinie pasek w rulonik, rozwinie i ponownie sprawdzi długość pasków. Użyjcie do 

tego dwóch nowych pasków- robaczków. Ponownie zadaj dziecku pytanie: Czy 

robaczki są nadal tej samej długości? 

    

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4


3. Eksperyment ze sznurkami. 

Teraz zrobimy eksperyment ze sznurkami.  

 Na początku sprawdźmy czy sznurki są tej samej długości- dziecko sprawdza 

długość pasków kładąc jeden obok drugiego.  

Jeden sznurek zwiń w kłębek i połóż go nad drugim sznurkiem i przyjrzyj się. 

Czy teraz, jak jeden sznurek został zwinięty, sznurki są tej samej długości? Dziecko 

po poprzednim ćwiczeniu powinno zauważyć, że sznurki nie zmieniły swojej 

długości mimo zmiany kształtu.  

4. Eksperyment z patyczkami. 

 Ułóżcie dwie ścieżki z patyczków, jedną nad drugą. Teraz poproś dziecko, żeby 

zmieniło jedną ze ścieżek. 

 

 
Zapytaj przedszkolaka: Czy teraz, jak przesunąłeś/ łaś patyczki, ścieżki są nadal tej 

samej długości? Jeżeli nie, to powiedz, która jest dłuższa: zakręcająca czy prosta? 

Źródło: „Dziecięca matematyka” Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska, WSiP. 

 

ZABAWA   POPOŁUDNIOWA 

              Zabawy paluszkowe: ,,Pieski” i ,,Auto”. 

           Wszystkie pieski spały, (zaciśnięta dłoń) 

           Pierwszy obudził się ten mały (otwieramy mały palec). 

           Mały obudził średniego, 

           Który spał obok niego (otwieramy drugi palec). 

          Gdy średni już nie spał, 

          To duży też przestał (otwieramy trzeci palec). 

          Trzy pieski się bawiły, 

          Czwartego obudziły (otwieramy czwarty palec). 

          Cztery pieski szczekały, 

           Piątemu spać nie dały (otwieramy kciuk i machamy całą dłonią). 

           Auto 

           Auto do myjni przyjechało, bo się umyć ładnie chciało. 

           Umyto: 

           Pierwsze koło podstawowe (głaszczemy mały palec), 

           Drugie koło podstawowe (głaszczemy drugi palec), 

           Trzecie koło podstawowe (głaszczemy trzeci palec), 

           Czwarte koło podstawowe (głaszczemy czwarty palec), 

         Piąte koło zapasowe (głaszczemy kciuk). 

źródło:https://loogomowa.pl/zabawy-paluszkowe/ 

 

 



Czwartek 23.04.2020 r. 

Temat: „Myję ręce”. 

Pomoce: karteczka z wesołą minką, karteczka ze smutną minką. 

Przebieg:  
1. Zabawa muzyczno- rytmiczna "Smutno - wesoło" 

https://www.youtube.com/watch?v=PJKhqNlqY3Y 

Dziecko ma dwie karteczki- jedną z wesołą minką, drugą ze smutną. 

Słucha muzyki - określa jej nastrój (wesoła, smutna). 

Słysząc wesoły fragment unosi karteczkę z wesołą minką i tańczy według własnego 

pomysłu w rytm muzyki. Słysząc smutny fragment siada w siadzie skrzyżnym unosi 

karteczkę ze smutną minką i kołysze się w rytm utworu.  

2. Piosenka „Brak ręcznika”. 

https://www.youtube.com/watch?v=z7lNZ3V3AlE 

Drogi Rodzicu. Posłuchaj z dzieckiem piosenki, określcie jej nastrój i porozmawiajcie 

na jej temat.  

- O czym była piosenka? 

- Dlaczego musimy myć ręce? 

- Kiedy należy myć ręce? 

- Jak dbamy jeszcze o higienę? 

Wykonaj z dzieckiem polecenia z karty pracy. 

 
Źródło „Plac Zabaw, Księga Zabaw” Pięciolatek WSiP 

https://www.youtube.com/watch?v=PJKhqNlqY3Y
https://www.youtube.com/watch?v=z7lNZ3V3AlE


 

3. Zabawa muzyczno- ruchowa „Brak ręcznika”. 

Ilustracja ruchowa tekstu piosenki. 
https://www.youtube.com/watch?v=JXXqxZ5BOhk 

 

Myję ręce, myję ręce mydełkiem białym 

potem pod bieżącą wodą już spłukuję pianę. x2 

 

Teraz trzeba wytrzeć ręce, lecz ręcznika brak. 

Potrząsam rękami przecież wysuszę je tak. 

 

 

 

Myję nogi, myję nogi mydełkiem białym 

potem pod bieżącą wodą już spłukuję pianę. x2 

 

Teraz trzeba wytrzeć ręce, lecz ręcznika brak. 

Potrząsam rękami przecież wysuszę je tak. 

 

 

 

Myję ręce, myję ręce mydełkiem białym 

potem pod bieżącą wodą już spłukuję pianę. x2 

 

Teraz trzeba wytrzeć ręce, lecz ręcznika brak. 

Potrząsam rękami przecież wysuszę je tak. 

 

 

 

Myję  włosy myję włosy szamponem białym 

potem pod bieżącą wodą już spłukuję pianę. x2 

 

Teraz trzeba wytrzeć  włosy, lecz ręcznika 

brak. 

Potrząsam głową przecież wysuszę je tak. 

 

- pokazujemy gest mycia rąk, pocierając 

ręce o siebie, 

- gest płukania rąk pod zlewem, 

- szukamy ręcznika, unosimy barki i ręce 

w geście informującym o braku ręcznika, 

- potrząsamy coraz szybciej daną częścią 

ciała, 

 

- pokazujemy gest mycia rąk, pocierając 

ręce o siebie, 

- gest płukania rąk pod zlewem, 

- szukamy ręcznika, unosimy barki i ręce 

w geście informującym o braku ręcznika, 

- potrząsamy coraz szybciej daną częścią 

ciała, 

 

- pokazujemy gest mycia rąk, pocierając 

ręce o siebie, 

- gest płukania rąk pod zlewem, 

- szukamy ręcznika, unosimy barki i ręce 

w geście informującym o braku ręcznika, 

- potrząsamy coraz szybciej daną częścią 

ciała, 

 

- pokazujemy gest mycia rąk, pocierając 

ręce o siebie, 

- gest płukania rąk pod zlewem, 

- szukamy ręcznika, unosimy barki i ręce 

w geście informującym o braku ręcznika, 

- potrząsamy coraz szybciej daną częścią 

ciała, 

 

ZABAWA   POPOŁUDNIOWA 

 

          ,, Rysowane wierszyki”  -  bawią i uczą jednocześnie korzystania ze słowa 

mówionego – kojarzenia słowa z elementem graficznym. Początkowo kreski rysuje 

mama lub tata. Z czasem czynność podejmuje dziecko, tworząc własne rysunki. 

Przygotuj kartki,  kredki i zaczynamy: 

Auto                                                                                                                         
To prostokąt 

i dwa kółka. 

Z przodu kwadrat 

z tyłu rurka. 

Warczy, prycha, 

więc już wiecie, 

że to auto ma być przecież.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JXXqxZ5BOhk


Drzewo 
Dwie kreseczki prosto 

Jedna biegnie krzywo. 

Gdy obie połączysz 

To wyrośnie drzewo!  
 

Kotek 
Małe kółeczko, duże kółeczko. 

Jedno ucho, drugie ucho. 

Trzy wąsiki z lewej strony, 

trzy wąsiki z prawej strony. 

I jest kotek tyłem odwrócony.  
 
 Źródło:https://www.babyboom.pl/przedszkolak/cwiczenia/czytamy-wierszyki-i-rozwijamy-mowe-dziecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.babyboom.pl/przedszkolak/cwiczenia/czytamy-wierszyki-i-rozwijamy-mowe-dziecka


Piątek 24.04.2020 r. 

Temat: Ruch to zdrowie. 

Pomoce: piłka, odtwarzacz muzyki/ radio. 

Przebieg: 

1. „Powitanie ciała” 
Dziecko wraz z rodzicem tańczą w rytm wesołej muzyki. Rodzic wymienia kolejno 

części ciała, które mają tańczyć: ręce, głowa, ramiona, tułów, całe ciało. Gdy muzyka 

ucichnie (rodzic zatrzymuje muzykę) witamy się tą częścią ciała którą akurat 

ruszaliśmy. 

2. „Sport to zdrowie” 

Rodzic czyta rymowanki, a dziecko ilustruje ich tekst. 

 

 „Na paluszki się wspinamy, 

 w górę rączki wyciągamy, 

 do podłogi dotykamy 

 i ze sobą się witamy.” 

Dziecko podchodzi do rodzica i wita się z nim. 

 

„Każdy o tym wnet się dowie. 

Biegi, skoki czy przysiady 

dla leniwych nie ma rady.” 

 

3. „Zadania dla zdrowia”  

Rodzic z dzieckiem podają sobie piłkę. Osoba, która nie złapie piłki wykonuje zadanie 

wymyślone przez  przeciwnika np.: 

– bieg do kuchni i z powrotem, 

– bieg z książką na głowie, 

– bieg raczkiem do pokoju powrót skacząc jak żabka, 

– 4 przysiady i 3 pajacyki.  

4. Zabawy do piosenek „Muzyczne stop”, „Marszowa piosenka” 
„Muzyczne stop” 
https://www.youtube.com/watch?v=EFJlIpENH9g 

Dziecko ilustruje tekst piosenki. 

„Marszowa piosenka” 
https://www.youtube.com/watch?v=3_oZrVBfnhA 
Dziecko ilustruje tekst piosenki, naśladując ruchy dzieci z teledysku. 

 

ZABAWA   POPOŁUDNIOWA 

,,Rośnie zboże” - opowieść logopedyczna. 
         Przyszła wiosna, słońce mocno świeciło, na polu stopniały śniegi (kreślenie językiem 

kółeczek w lewo/ prawo). Wozem zaprzęgniętym w konia na pole przyjechał rolnik (kląskanie). 

Zaprzągł konia do pługu i zaczął orać ziemię (naprzemienne wypychanie policzków 

powietrzem). 

Potem przypiął brony i zabronował wszystkie bruzdy (wyciąganie języka ułożonego ,,w 

łopatkę”). Koń parskał radośnie przy pracy (parskanie). Kiedy pole było przygotowane, rolnik 

wziął ziarno i zaczął wysiewać zboże (dotykanie językiem raz górnej, raz dolnej wargi). Po 

pracy wrócił do domu (kląskanie). Minęło wiele dni, podczas których na ziarna padał deszcz 

(odgłosy: ,,kap, kap, kap”) i świeciło słońce (kreślenie językiem kółeczek w lewo/prawo). 

Wysiane nasiona powoli zaczęły kiełkować ku górze (dotykanie czubkiem języka podniebienia). 

Rosły coraz wyższe i wyższe (dotykanie górnej wargi). Kiedy rolnik pojawił się po kilku dniach 

na polu (kląskanie), uśmiechnął się radośnie, widząc całe pole porośnięte młodym młodym 

zielonym zbożem (uśmiech). 

Miłego dnia 
Źródło: ,,Vademecum przedszkolnych zabaw. WIOSNA - gotowe elementy do kreowania atrakcyjnych zajęć”.  Praca zbiorowa. Kraków 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=EFJlIpENH9g
https://www.youtube.com/watch?v=3_oZrVBfnhA


Poniedziałek 27.04.2020 r. 

Temat: Co zjadamy? 

Przebieg: 
1. Powitanka „Wszyscy są, witam Was” 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA 

Drogi Rodzicu!  

W minionym tygodniu Twoje dziecko poznało powyższy utwór. Przywitajcie się 

nią jeszcze raz.  

 

Wszyscy są, witam Was, 

zaczynamy - już czas! 

Jestem ja,     - dziecko wskazuje za siebie 

jesteś Ty.      - dziecko wskazuje na rodzica 

Raz, dwa, trzy!    - klaszcze 3 razy w dłonie 

  
2. Słuchanie wiersza „Dla każdego coś zdrowego”- S. Karaczewskiego. 

 

„Dla każdego coś zdrowego” 
Jeśli chcesz się żywić zdrowo, 

jadaj zawsze kolorowo! 

Jedz owoce i jarzyny, 

to najlepsze witaminy! 

Jedz razowce z grubym ziarnem, 

zdrowe jest pieczywo czarne! 

Na kanapkę, prócz wędliny, 

połóż listek zieleniny! 

I kapusta, i sałata, 

w witaminy jest bogata! 

Mleko, jogurt, ser, maślanka – 

to jest twoja wyliczanka! 

Chude mięso, drób i ryba 

to najlepsze białko chyba! 

Sok warzywny, owocowy, 

kolorowy jest i zdrowy! 

Kto je tłusto i obficie, 

ten sam sobie skraca życie! 

 

Drogi Rodzicu. Porozmawiaj z dzieckiem na temat wiersza i zdrowego żywienia.  

- Co powinniśmy jeść, abyśmy byli zdrowi? 

- Co oznacza zdrowe jedzenie 

- Dlaczego trzeba jeść dużo owoców i warzyw? 

- Jakie znasz owoce i warzywa? 

- O czym należy pamiętać spożywając owoce i warzywa? 

- Jakich produktów należy unikać? 

- Co najzdrowiej pić? 

- Czy wystarczy jak zjemy jeden raz dziennie? 

- Czy powinniśmy zdejmować z kanapek warzywa, sałatę wędlinę, sery i wędliny? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA


3. Zabawa do piosenki „Piosenka o niezdrowym jedzeniu” 
https://www.youtube.com/watch?v=1bmJ4Zlj_B4 

Podczas zwrotek dziecko porusza się w dowolny sposób. Rodzic zatrzymuje muzykę 

i mówi nazwę jakiegoś produktu. Jeżeli jest to zdrowy produkt dziecko skacze w 

miejscu, jeżeli jest to niezdrowy produkt staje bez ruchy. Na refren tańczy z rodzicem 

w kółeczku.  
4. „Piramida żywieniowa” 

Drogi Rodzicu. 

 Omów z dzieckiem piramidę żywieniową. 

 Niech dziecko połączy produkty z odpowiednim piętrem piramidy.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1bmJ4Zlj_B4


ZABAWA   POPOŁUDNIOWA 

 

Zabawa ,,Abstrakcyjny obrazek”. 
. 

Przebieg zabawy:  W kartonowym pudełku (wielkości pudełka po butach) umieszczamy 

kartkę papieru. Do pudełka wkładamy małą piłeczkę/kulkę umoczoną w farbie. Dziecko 

trzymając pudełko, wykonując ruchy nadgarstka porusza piłką, która zostawia ślad na kartce. 

Dziecko tworzy abstrakcyjny obrazek. 

    Można też tą samą piłeczkę  moczyć  w innych kolorach farby lub wykorzystać dwie/trzy 

piłeczki/kulki  jednocześnie (każda umoczona w innym kolorze farby).  

 

        Po wyschnięciu dziecko może  dorysować do obrazka swoje własne skojarzenia. 

 
Źródło: Wioletta Bartkiewicz, Aneta Giczewska ,, Terapia ręki”,   (ACENTRUM SZKOLENIA, Warszawa) 

 

  Powodzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wtorek 28.04.2020 r. 
Temat: Zdrowiś i Niezdrosia. 

Pomoce: ulotki ze sklepów spożywczych, nożyczki, klej, kartki z sylwetami Zdrowisia 

(chłopiec) i Niezdrosi (dziewczynka).  

Przebieg: 
1. Drogi Rodzicu. Porozmawiaj z dzieckiem co musimy jeść, żebyśmy byli zdrowi 

i uśmiechnięci jak Zdrowiś, a czego należy unikać, żebyśmy nie byli tak smutni i chorzy 

jak Niezdrosia. Następnie niech przedszkolak (w miarę możliwości) samodzielnie 

powycina z gazet produkty i przyklei na brzuchu odpowiedniej postaci.  

 

 

 

 

ZABAWA   POPOŁUDNIOWA 

 

Zabawa „Rozpoznaj dźwięk”  (stymulowanie percepcji słuchowej). 
 

      Do zabawy wykorzystujemy przedmioty codziennego użytku wydające dźwięki np. 

klucze, monety, sztućce, gazeta, czajnik, pudełko z kaszą, butelka z wodą, itp.  Mama, tata 

prezentuje dźwięki przedmiotów i po prezentacji można rozpocząć zabawę w rozpoznawanie. 

Dziecko nie może widzieć podczas odgadywania przedmiotów. 

     Zagadki z instrumentami – cymbałki, bębenek, grzechotka, itp. Dziecko odwraca się i 

słucha dźwięku instrumentu. Odgaduje i sprawdza. Jeśli nie pamięta nazwy może wskazać 

gestem instrument.  

       Dziecko może: policzyć, ile było dźwięków, wymienić je w kolejności w jakiej po sobie 

występowały, określić kolejność, który był trzeci, pierwszy, ostatni. 

źródło:https://neuroflow.pl/blog/dla-rodzicow/29-zabawy-i-cwiczenia-rozwijajace-sluch-i-uwage-sluchowa-dziecka 

     Zabawa w odgadywanie i identyfikowanie różnych głosów zwierząt oraz dźwięków 

otoczenia.  Mama lub tata włącza nagranie i słucha dźwięków razem z dzieckiem.  Należy 

określić nazwę zwierzęcia lub przedmiotu. Następnie jeszcze raz włączamy nagranie i 

dziecko bez kontroli wzroku rozpoznaje i nazywa prezentowane odgłosy.  

 1) Odgłosy zwierząt dla dzieci       https://www.youtube.com/watch?v=hNSYN4ZHMOU 

2)Odgłosy zwierząt dźwięki jakie wydają zwierzęta     https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE 

3)Zabawa dla dzieci w rozpoznawanie dźwięków    https://bajki-zasypianki.pl/zabawa-dla-dzieci/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://neuroflow.pl/blog/dla-rodzicow/29-zabawy-i-cwiczenia-rozwijajace-sluch-i-uwage-sluchowa-dziecka
https://www.youtube.com/watch?v=hNSYN4ZHMOU
https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE


ZDROWIŚ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIEZDROSIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


