
ŚRODA 29. 04. 2020 r. 

Temat: Prawa- lewa 

Przebieg: 

1. „Czysto wokół nas”- zabawa ruchowa. 

Dziecko i rodzic maszerują po pokoju w rytm spokojnej muzyki. Gdy muzyka 

milknie, rodzic wypowiada  zdania zawierające prawdziwe informację i niezgodne 

z prawdą. Gdy informacje są prawdziwe, dziecko klaszcze, gdy jest nieprawdziwe, 

robi przysiad, np. W lesie możemy zostawiać papierki, butelki, opakowania po sokach. 

W lesie zachowujemy się głośno, aby wystraszyć zwierzęta i ptaki. Nie zostawiamy w 

lesie papierków. W lesie zachowujemy się cicho. Nie łamiemy gałęzi. W lesie nie 

zrywamy liści z drzew oraz innych roślin. Gdy jesteśmy nad rzeką, nie wrzucamy 

butelek ani papierków do wody. Papierki i butelki po sokach wrzucamy do kosza na 

śmieci. 

2. „Prawa- lewa”-  określanie stron ciała. 

Rodzic zakłada frotkę na lewą rączkę dziecka. Rodzic prosi, by dziecko dotknęło ręką 

na której jest frotka, lewego oka, ucha, kolana, stopy. Na koniec dziecko niech 

wykona obrót w lewo. Natępnie przekładamy frotkę na prawą rękę dziecka (frotka na 

prawym nadgarstku). Dziecko wykonuje te same polecenia. 

3. „Polecenia”. 

Dziecko wykonuje polecenia rodzica np.: daj do przodu rękę, na której założona jest 

założona frotka i idź za nią prosto w kierunku drzwi wejściowych, to ręka prawa czy 

lewa. Podnieś do góry rękę, na której nie ma frotki, która to ręka, idź w kierunku tej 

ręki. 

4. „Szukam misia”. 

Dziecko ma założoną frotkę na lewą rękę, stoi przed drzwiami, przodem do pokoju i 

zamyka oczy. Rodzic chowa misia. Następnie podchodzi do dziecka i mówi: Otwórz 

oczy… Powiem ci jak masz iść, aby odnaleźć misia. Będę mówiła:w prawo, w lewo, 

do przodu, do tyłu. Słuchaj i wykonuj polecenia. Rodzic stoi za dzieckiem i kieruje 

jego krokami np. Idź do przodu, stop.  Przesuwaj się w lewo, stop… Teraz do przodu, 

stop… Patrz w prawo, schyl się i znajdź misia. Następuje zamiana ról, teraz dziecko 

chowa misia i kieruje rodzicem. 

5. „Gdzie znajduje się dziecko”. 

Poproś dziecko, by patrząc na obrazki, powiedziało gdzie znajduje się dziecko. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: http://www.sosw.tarnow.pl/wp-content/uploads/2012/02/prezentacja-multimedialna-metody-E.-Gruszczyk-Kolczyńskiej.pdf  

Zabawa popołudniowa 

Zabawa doskonaląca percepcję wzrokową  ,,Kolorowe klocki’’ 

Rodzic i dziecko siedzą na dywanie ,na środku wysypują klocki o różnych wielkościach , 
kolorach i kształtach. Dziecko zamyka oczy a rodzic wybiera dowolny klocek i pokazuje go . 
Porozmawiajcie o tym jak on wygląda ;czy jest duży – czy mały , jaki ma kolor, wielkość , ile 
ma wypustek i gniazdek.   Zadaniem dziecka jest znaleźć jak najwięcej  takich  samych 
klocków  , policzcie je . Następnie wyboru dokonuje dziecko a rodzic wyszukuje klocków . W 
kolejnym etapie zabawy , rodzic buduje z kilku klocków wieżę a dziecko musi odtworzyć 
taką samą . Udanej i miłej zabawy . 

 

Życzymy miłej zabawy  

 

CZWARTEK 30. 04. 2020 r. 

Temat: Ziemia- nasza planeta 

Przebieg: 

1. „Jedzie pociąg z daleka”- zabawa ruchowa połączona z opowieścią. 

Przygotujcie czerwone kółeczko z papieru, ilustrację sowy. Rodzic mówi: jedziemy na 

wycieczkę do lasu, by dowiedzieć się, co to takiego ekologia. Znam pewna sowę, 

która może nam wyjaśnić, co to takiego i czy to jest ważne. Dziecko z rodzicem 

ustawiają się w pociąg ( do zabawy zaproście pozostałych domowników). Poruszajcie 



się po pokoju, śpiewając piosenkę na melodię „Jedzie pociąg z daleka” (autor 

nieznany). 

„Jedzie pociąg”- D. Augsburg 

Jedzie pociąg z daleka, 

na nikogo nie czeka. 

Konduktorze łaskawy 

zawieź nas do lasu, 

nie robimy hałasu. 

Chcemy, chcemy 

do  sowy, do sowy 

mądrej głowy. 

Ciuch, ciuch, ciuch, ciuch…  

Gdy rodzic podniesie czerwone papierowe kółko, pociąg zatrzymuje się, a rodzic 

ogłasza nazwę stacji: Stacja czysty lasek. Wszyscy spacerują po pokoju, tak jakby 

spacerowały po lesie. Rodzic prosi, by dziecko poszukało sowy mądrej głowy, która 

wyjaśni im, co znaczy tajemnicze słowo „ekologia”. Wszyscy szukają w pokoju 

ilustracji sowy, wcześniej schowanej przez rodzica. Gdy ilustracja zostaje znaleziona, 

wszyscy siadają na podłodze, rodzic wyjaśnia znaczenie słowa- ekologia. 

2. „Pozwólcie mówić papierkom”. 

Rodzic mówi, że często zaśmiecamy papierkami różne miejsca, ale papier można 

także wykorzystać do różnych ćwiczeń słuchowych. 

Dziecko otrzymuje małą kartkę papieru. 

 Dziecko drze trzymaną kartkę na dwie części, wsłuchując się w odgłos, który 

powstaje podczas wykonywania tej czynności. 

 Dziecko drze papier najpierw bardzo szybko, a potem- bardzo wolno, 

zwracając uwagę na różnicę między powstającymi dźwiękami. 

 Dziecko zgniata różne rodzaje papieru i plastikowe torebki. Przysłuchuje się 

powstałym dźwiękom. 

 Dziecko robi papierowe kulki różnej wielkości, a następnie nasłuchuje, jakie 

odgłosy powstają, gdy upuszcza kulki na podłogę. 

 Dziecko wyrzuca zgnieciony papier do kosza. 

3. Słuchanie piosenki. 

„Nasze uszy słyszą świat”- sł. D. Gellner, muz. K. Kwiatkowska 



1. Każdy z nas ma dwoje oczu, 

które widzą wszystko, widzą wszystko. 

Błękit nieba, biały domek, 

zieleń traw i listków, traw i listków. 

Ref. Uszy słyszą ptaków śpiew,  

dzwonki deszczu, granie drzew. 

A nad stawem chmary żab, 

nasze uszy słyszą świat. 

2. Każdy z nas ma jeden nosek, 

do wąchania kwiatków, do wąchania. 

Czasem także do kichania, do kichania, 

lecz na szczęście rzadko. 

Ref. Uszy słyszą ptaków śpiew… 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=NCvIZ9rIkeg  

3. Rozmowa na temat piosenki: Z ilu zwrotek składa się piosenka? Czy ma refren? 

Co robią oczy? Co robią uszy? Do czego służy nosek? 

4. Zabawa przy piosence. 

Podczas pierwszej zwrotki dziecko spaceruje po pokoju, przyglądając się 

domkowi, niebu, trawie… Podczas refrenu zatrzymuje się i wspólnie z rodzicem 

wyklaskują rytm piosenki. Podczas drugiej zwrotki dziecko chodzi po pokoju, 

wąchając kwiatki, a potem kichają. Podczas trwania refrenu, tak jak poprzednio. 

5. „Zabawa relaksacyjna” - opowiadanie rodzica przy dowolnej spokojnej muzyce. 

Zamknij oczy. Oddychaj spokojnie. Wyobraź sobie ,że jesteś małym kolorowym 

kwiatkiem. Tańczysz sobie wysoko, wysoko w powietrzu. Wiatr unosi cię, aż pod 

chmury i jeszcze wyżej. Wiatr jest lekki, łagodny. Nuci Ci wiosenną piosenkę, 

śpiewa ją specjalnie dla ciebie. Rozglądasz się dokoła. Widzisz niebieskie niebo, 

żółte słońce, a może widzisz z wysokości, jakiego koloru jest las, morze, park i 

łąka. Za chwilę wiatr opuści Cię na ziemię, w miejscu, gdzie jest Ci dobrze, gdzie 

czujesz się bezpiecznie. 

Zabawa popołudniowa 

Zabawa ruchowa tradycyjna  „Gąski, gąski do domu”.  
Rodzic spośród domowników uczestniczących w zabawie  wybiera mamę- gęś i tatę - wilka. 
Dziecko to gąska. Gąska stoi przy ścianie  , naprzeciwko  w pewnej odległości stoi mama gęś. 
Obok ukryty za meblem  znajduje się wilk. 



Tekst zabawy: 
– Gąski, gąski do domu   (woła mama) 
– Boimy się!   (odpowiada dziecko ) 
– Czego? 
– Wilka złego! 
– A gdzie on jest? 
– Za płotem! 
– Co robi? 
– Zęby szczerzy! 
– Gąski, gąski do domu! 
Po tych słowach dziecko- gąska  biegnie  w stronę mamy, a wilk stara się złapać je . 
Schwytana gąska  idzie  do domu wilka lub staje się wilkiem . Zabawę powtórzcie kilka razy 
,aby każdy mógł odegrać każdą rolę .  
                                                                                Życzymy miłej zabawy  

TEMATYKA   KOMPLEKSOWA   NA MIESIĄC  MAJ  

I .Tajemnice książek  
II. W krainie muzyki  
III. Święto mamy i taty  
IV. Wiosenna łąka 
 
Kochani rodzice ! Przed nami kolejny tydzień wspólnych spotkań . W pierwszym tygodniu 
maja proponujemy Wam zajęcia z kręgu tematycznego ,,Tajemnice książek’’. Kontakt                           
z książką , bajką , opowiadaniem ,wierszem  jest nieodłączną częścią przedszkolnego dnia . 
Czytanie  sprawia, że rozbudzamy w dziecku ciekawość świata, zachęcamy go  do myślenia                   
i rozwoju wyobraźni. Podczas wspólnej lektury dziecko uczy się koncentracji uwagi,                        
a przeżywanie niezwykłych przygód postaci bajkowych  sprawia, że poznaje świat emocji                  
i  wartości. Codzienne czytanie  najmłodszym pobudza  rozwój mózgu, pomaga w utrwalaniu 
wzorca prawidłowej wymowy oraz  sprzyja nauce mówienia. Dlatego szczególnie   w tym 
tygodniu  zachęcamy państwa do  częstego sięgania do domowej biblioteczki   i wspólnego 
czytania . Życzymy miłej lektury  .  
 
04.05. 2020  PONIEDZIAŁEK   - aktywność umysłowa 
 
Temat: ,,Moje książki ’’ 
                                                                                                                                                                         
Przebieg  

1.Wprowadzenie do tematu - piosenka ,,Czytaj z Misiem’’  
https://www.youtube.com/watch?v=TaYR4YBqkJI 
2.Rodzic czyta dziecku  wiersz pt ,,Moje książki ‘’ I. Salach  

Moje książki kolorowe, stoją równo na półeczce.  
Myję ręce i oglądam ,  kartkę po karteczce.  
Czasem książki czyta mama, bo ja nie potrafię sama.  
Z książek wiele się dowiecie,  o szerokim pięknym świecie.   
O roślinach, o zwierzętach, o dalekich krajach też.  
Wszystko w książce jest zamknięte, a więc ją do ręki bierz. 



 
 
Pytania pomocnicze dla Rodzica 
-O czym opowiadał wiersz. ? 
-Dlaczego dobrze jest mieć książki w domu i dlaczego? 
-Czego możemy się dowiedzieć  z książek i o czym one opowiadają? 
- Co trzeba zrobić zanim weźmiemy 
- Jakie są  twoje ulubione bajki i o
3. Zabawa orientacyjno – porządkowa ,,Książki na miejsce” 
gromadzi przed sobą kilkanaście 
, na przerwę w muzyce  podchodzi do książek , układa je wg wielkości na półce . Przy tej 
czynności rozmawiajcie o tym, która jest największa ,
powinna się  znajdować ; wyżej czy niżej . Policzcie ile udało się ustawić
razem . Powtórzcie zabawę 3razy. 
 
4. Zabawa  ,,Jaka to bajka ‘’. Rodzic czyta zagadki o postaciach  z bajek . Dziecko odgaduje i 
wskazuje obrazek  przedstawiający daną 
dziecko wybrało sobie ulubioną 

Jakie imiona 
mają braciszek i siostrzyczka. 
Którzy w lesie spotkali, 
chatkę zrobioną z pierniczka? 

Jaka to dziewczynka 
ma roboty wiele, 
a na pięknym balu 
gubi pantofelek? 

Chłopiec z bajki znany,  
z drewna wystrugany.  
Kiedy kłamał w głos  
strasznie rósł mu nos.                                

 

 

 

 

 

 

 do rozmowy z dzieckiem nt treści  wiersza : 

Dlaczego dobrze jest mieć książki w domu i dlaczego?  
Czego możemy się dowiedzieć  z książek i o czym one opowiadają?  
Co trzeba zrobić zanim weźmiemy książki do ręki ? 
Jakie są  twoje ulubione bajki i o czym opowiadają 

porządkowa ,,Książki na miejsce”  Dziecko wspólnie z rodzicem 
naście  książeczek . Przy dowolnej muzyce   rytmicznie podskakuje 

podchodzi do książek , układa je wg wielkości na półce . Przy tej 
czynności rozmawiajcie o tym, która jest największa , która najmniejsza i na której półce 
powinna się  znajdować ; wyżej czy niżej . Policzcie ile udało się ustawić za pierws
razem . Powtórzcie zabawę 3razy.  

Zabawa  ,,Jaka to bajka ‘’. Rodzic czyta zagadki o postaciach  z bajek . Dziecko odgaduje i 
je obrazek  przedstawiający daną  bajkę . Po odgadnięciu wszystkich  proponuję by 

ybrało sobie ulubioną postać bajkową i ją pokolorowało. 

 

 

                                 Zagadki zaczerpnięto  z ;  www.mjakmama24.pl/

 

 

 

 

Dziecko wspólnie z rodzicem 
książeczek . Przy dowolnej muzyce   rytmicznie podskakuje 

podchodzi do książek , układa je wg wielkości na półce . Przy tej 
która najmniejsza i na której półce 

za pierwszym 

Zabawa  ,,Jaka to bajka ‘’. Rodzic czyta zagadki o postaciach  z bajek . Dziecko odgaduje i 
bajkę . Po odgadnięciu wszystkich  proponuję by 

www.mjakmama24.pl/ 





 



                     

5. Zabawa taneczna wg własnego pomysłu  dziecka do piosenki pt ,,Witajcie w naszej bajce ‘’ 
https://www.youtube.com/watch?v=Nb_n1JFzjZA 

 6. A w wolnej chwili   zapraszam do wysłuchania bajki  dla dzieci z serii ,, Rodzina 
Treflików’’ pt. "Warto czytać" . Rodzina Treflików to bajka dla dzieci, która bawi, uczy i 
rozwija.  Treflik i Treflinka chorują na ospę i muszą zostać w domu. Wszyscy proponują 
dzieciom  różnorodne zajęcia, ale naprawdę coś innego je najbardziej zainteresuje , a co to 
przekonajcie się sami .  Zapraszam do obejrzenia  https://www.youtube.com/watch?v=jc-
OfE8YI_4 



Zabawa popołudniowa: 

„Żółwik”- zabawa paluszkowa. 

To jest żółwik mały,   (dziecko pokazuje pięść z wyciągniętym kciukiem) 

ma dom doskonały.   (porusza piąstką w lewo i w prawo) 

Mieszka w nim wygodnie,  (obraca pięścią) 

mieści się w nim cały.  (chowa kciuk) 

Gdy jest bardzo głodny,  (cmoka) 

wychodzi z domu swego,  (wysuwa kciuk) 

potem szybko wraca   (chowa kciuk) 

do domku wygodnego           (obraca pięścią)                                                                                                                             

                                                                                            Miłej zabawy dla wszystkich  

 05.05.2020   WTOREK  – aktywność artystyczna  

Temat: ,,Bajkowy Zamek’’- stemplowanie  palcami i  farbami  

Przebieg : 

1.Rodzic wyjaśnia dziecku że wspólnie będą recytować rymowankę,  która zaprowadzi ich do 
świata bajek . Powtarzajcie kilka razy  rytmicznie  rymowankę  wykonując ruch czarowania .                                                                              
,, Czary-mary ,czary mary ,                                                                                                                                                  
W świecie bajek już  witamy ‘’ 

2. Nazwijcie postacie znajdujące się na obrazku i dopasujcie do okienek brakujące części. 

https://pl.pinterest.com/  



 3. Zabawa ruchowa ,,Uwaga wilk’’ 

Rodzic włącza dowolną muzykę  a dziecko podskakuje w rytm muzyki. Na słowa- uwaga wilk , staje 
na kilka sekund  w bezruchu. Po chwili znów podskakuje  w rytm muzyki.  
 
4. Praca plastyczna  ,,Bajkowy zamek ‘’ 
Przygotujcie na talerzyku kilka kolorów farb o dosyć gęstej konsystencji. Wydrukujcie wzór 

bajkowego zamku i ozdabiajcie go stemplując paluszkami . Pamiętajcie o zastosowaniu wielu kolorów 

i pokryciu całej powierzchni zamku.    Życzę twórczej i kolorowej zabawy. 

 

https://www.hugolescargot.com/coloriages/ 



Zabawa popołudniowa: 

„Zamknij, otwórz”- ruchowa interpretacja treści wierszyka. 

Dziecko i rodzic siedzą na dywanie z wyprostowanymi, szeroko rozstawionymi nogami. 

Dziecko powtarza  gesty wykonywane przez rodzica. 

Zamknij, otwórz, zamknij, otwórz!  (dziecko łączy nogi i ponownie je rozsuwa) 

Teraz klaśnij: klap, klap, klap!  (trzykrotnie klaszcze) 

Zamknij, otwórz, zamknij, otwórz!  (dziecko łączy nogi i ponownie je rozsuwa) 

Teraz za kolana złap.    (dziecko chwyta się za kolana)                                     

 

                                                                                                               Miłego dnia 

 

 

 

 

 

 


