
Witajcie drodzy Rodzice i kochane dzieci! 

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z bajkami utrwalającymi tematykę 

„Dbamy o naszą planetę”. Przybliżą one dzieciom temat ochrony 

środowiska, segregacji śmieci oraz recyklingu. 

• „W kontakcie z naturą” 

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ&t=39s  

• „Kicia Kocia. Co z tymi śmieciami?” 

https://www.youtube.com/watch?v=XU4U36bBWKw  

• „Rady na odpady” – bajka edukacyjna 

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k  

 

29.04.2020 r.  

Temat zajęcia: „Nakrętkowy zawrót głowy” – zabawy matematyczne. 

Pomoce: kolorowe plastikowe nakrętki  

Przebieg zajęcia: 

1. Masażyk na dzień dobry☺ 

„Masaż na dobry humor” 

Żeby było nam wesoło, masujemy swoje czoło. 

Raz, dwa i raz, dwa, każdy ładne czoło ma. 

Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami. 

Język w górę raz i dwa. Ładny język każdy ma. 

Powiedz: mama, tata, lala i zaśpiewaj: la la la la. 

Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże. 

Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło. 

Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz ;) 

2. „Sortowanie po kolorach”. 

Zabawa ta sprzyja nauce oraz utrwaleniu znajomości kolorów. Jest też dobrym ćwiczeniem 

paluszków dziecka. Należy kolorami posortować nakrętki.  

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=XU4U36bBWKw
https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k


 

3. „Powtórz wzór”. 

Rodzic układa pewien wzór, schemat kolorystyczny, zadaniem dziecka jest go odwzorować. 

Rozpocznijcie od 1-2 kolorów, 3-4 elementów, przechodząc do coraz bardziej 

skomplikowanych wzorów.  

4. „Przedłuż wzór”. 

Podobnie jak w poprzedniej zabawie rodzic układa ciąg nakrętek według określonego przez 

siebie rytmu, zadaniem dziecka jest przedłużyć powstały wzór. 

5. „Układanie figur”. 

Poproście dziecko by układało dowolne wzory. Ograniczeniem jest tylko ich wyobraźnia. 

Rodzic może układać wzory, w których pozostawi wolne miejsca, a zadaniem dziecka będzie 

je uzupełnić. 

 



Źródło: http://www.zainspiruj-malucha.pl/zbior-zabaw-z-nakretkami/  

 

Zabawa popołudniowa 

Zabawa „Drzewo” - zabawa  logorytmiczna 

Do rąk dziecko i rodzic mogą mieć przymocowane zielone tasiemki lub bibułę, 

wykonują ruchy zgodnie z treścią rymowanki. Proponuję stanąć naprzeciwko siebie. 

Palce małe   /dz. unoszą przed siebie dłonie z rozstawionymi palcami 

Ręce duże   /kilkakrotnie wysuwają dłonie do przodu 

Łokcie w dole   /przyciągają łokcie do ciała 

Dłonie w górze    / kilkakrotnie zaciskają i otwierają dłonie 

Ramię w prawo   / poruszają prawym ramieniem 

Ramię w lewo   / poruszają lewym ramieniem 

Tak się w lesie ….Chwieje drzewo / lekko przechylają się na boki nie  

      odrywając łokci od ciała 

Można zabawę powtórzyć kilka razy w różnym tempie. 

 

Powodzenia☺ 

 

30.04.2020 r. 

Temat zajęcia: „Świat w naszych rękach – ekopiosenka” – zapoznanie z piosenką. 

Pomoce: link do rytmicznej rozgrzewki - https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

link do piosenki - https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE                                          

link do muzyki relaksacyjnej - https://www.youtube.com/watch?v=Y2qzY9Y0ONQ  

Przebieg zajęcia: 

1. Rytmiczna rozgrzewka „W podskokach”. 

Zapraszam do obejrzenia krótkiej rozgrzewki rytmiczno- ruchowej oraz aktywnego włączenia 

się w prezentowane ćwiczenia.  

2. Słuchanie piosenki „Świat w naszych rękach”. 

Ci co lubią segregację 

Otóż oni mają rację 

Gdy w osobne pojemniki 

Lecą papier, szkło, plastiki 

 

Cały świat jest w naszych rękach 

Właśnie o tym ta piosenka 

Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat 

 

http://www.zainspiruj-malucha.pl/zbior-zabaw-z-nakretkami/
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE
https://www.youtube.com/watch?v=Y2qzY9Y0ONQ


A recykling trudne słowo 

Chodzi o to by na nowo 

Z naszych śmieci zrobić coś 

Papier, plastik albo szkło 

 

Więc dorośli oraz dzieci 

Posłuchajcie 

Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś 

Żeby jutro dobrze żyć 

3. Rozmowa na temat piosenki. 

- O czym jest piosenka? 

- Jak segregujemy śmieci? 

- Jakie znasz pojemniki do segregowania śmieci? 

4. Zabawa muzyczno- ruchowa „Smutno – wesoło”. 

Dziecko słucha piosenki i określa jej nastrój oraz porusza się do niej wesoło lub smutno. Na 

przerwę w muzyce rytmicznie wypowiada zdanie: 

- Jes-tem, jes-tem dzi-siaj we-so-ły 

- Nie chcę, nie chcę być dzi-siaj smu-tny. 

5. Muzyczna relaksacja. 

Rodzic puszcza cichą muzykę relaksacyjną. Dziecko wykonuje polecenia: 

- Oddychaj spokojnie i głęboko.  

- Oddychaj tak, jak oddycha lokomotywa.  

- Nabierz powietrze noskiem i wypuść ustami. Powietrze wchodzi lekko przez nosek i 

wychodzi buzią. Każde dziecko ma nosek i każde dziecko ma buzię. Oddychamy równo, 

głęboko i spokojnie (kilka razy). 

 

Zabawa popołudniowa 

Zabawa ruchowa „Noga lewa, noga prawa” 

https://www.youtube.com/watch?v=f1tcviABzX8 

 

Rodzic może kreować ruchy dla dziecka według własnego uznania.  

„Noga lewa, noga prawa” 

 

Bawisz śmiejesz się od rana 

twoja buzia roześmiana 

klaszczesz w ręce podskakujesz 

wszystkim różki pokazujesz 

https://www.youtube.com/watch?v=f1tcviABzX8


 

Bo w przedszkolu jest zabawa 

noga lewa , noga prawa 

i do góry raz i dwa 

nie stój z boku tańcz jak ja 

i do góry raz i dwa nie stój z boku 

tańcz jak ja 

 

I Natalka i Pawełek każdy wie już co to berek 

Iza lubi w klasy grać 

Ola nie chce w kącie stać 

 

Bo w przedszkolu jest zabawa 

noga lewa , noga prawa 

i do góry raz i dwa 

nie stój z boku tańcz jak ja 

i do góry raz i dwa nie stój z boku 

tańcz jak ja 

 

Biegasz, kręcisz się dokoła 

twoja buzia wciąż wesoła 

Kuba samochody zbiera 

a Kacperek z piłką biega 

 

Bo w przedszkolu jest zabawa 

noga lewa , noga prawa 

i do góry raz i dwa 

nie stój z boku tańcz jak ja 

i do góry raz i dwa nie stój z boku 

tańcz jak ja. 

 

Życzymy udanego dnia i dobrej zabawy☺ 

 

4.05.2020 r. 

Temat zajęcia: „Szanuję książeczki z mojej biblioteczki”. 

1. Proponuję zgromadzenie na stoliku lub dywaniku wraz z dzieckiem kilku książeczek 

dziecka i rodzica np.: encyklopedia, książka kucharska. Wspólne oglądanie i 

omawianie wyglądu (okładka, obrazki, tekst, strony) - rodzic kieruje rozmową.  

 



2. Następnie proponuję przeczytanie wierszyka i przeprowadzenie krótkiej rozmowy na 

temat szacunku do posiadanych przez dziecko książeczek. Można podać przykłady 

pozycji, które jednak służą do tego by w nich pisać, kolorować np.: kolorowanki, 

rysowanie szlaczków.  

 

„Smutna książeczka” 
Pewnego dnia ze swej półeczki, 

skoczyły na ziemię wszystkie książeczki. 

Razem tańczyły, razem śpiewały, 

I bardzo dobrze się rozumiały. 

Lecz jedna książeczka w kącie została, 

taka samotna i taka mała. 

Bo wczoraj Basia, jedna z dziewczynek, 

karteczki z niej powyrywała 

i długopisem strony popisała. 

Cichutko w kącie książeczka płakała, 

bo do czytania się nie nadawała. 

Pamiętajcie zatem dzieci kochane, 

że książeczki chcą i lubią być szanowane. 

Autor: Olga Adamowicz 

3. Zaproszenie do zabawy ruchowej przy piosence „Na wyspach w Bergamutach” 

https://www.youtube.com/watch?v=o_ECELn4O_s dowolny taniec przy piosence w parze.  

4. Porządkowanie książeczek na półce – dziecko układa książki od największej do 

najmniejszej.  

 

Zabawa popołudniowa 

„Dżdżownica Magda zaprasza do gimnastyki buzi i języka”. 

Pamiętajcie, aby szeroko otwierać buzię. 

- Usta - otwieramy szeroko buzię i głośno wołamy aaaaaaaaaa…. 

- Zegar - nasz język to wskazówki zegara, otwórz buzię i poruszaj językiem jak zegar; od 

prawego do lewego kącika. 

- Szczotka - a teraz nasz język to szczotka do zębów. Czyścimy zęby, najpierw dokładnie te 

na górze, a później te na dole. 

- Kaczka - jak wygląda dziób kaczki? Spróbujcie zrobić taki sam. 

- Farby - nasz język zmienia się w pędzel, najpierw malujemy ściany, czyli policzki, na 

koniec malujemy sufit, czyli podniebienie. A może na suficie zrobimy małe gwiazdki? 

Dotykamy czubkiem języka w różnych miejscach. 

- Ząbek - czy wiecie, ile macie zębów? Policzymy je razem za pomocą języka. Zaczynamy od 

góry - buzia szeroko otwarta, dotykamy każdego ząbka po kolei. Teraz czas na zęby na dole. 

https://www.youtube.com/watch?v=o_ECELn4O_s


- Góry - nasz język to turysta na szlaku górskim, wysuwamy język z buzi i kierujemy do góry 

w stronę nosa. 

- Ziewanie - jesteście zmęczeni? Czas na ziewanie - otwieramy buzię jak najszerzej. 

- Cukierki - na zakończenie słodka zabawa. Wyobraźcie sobie, że macie w buzi cukierka, 

pokażcie jak go ssiecie, cmokajcie z zadowoleniem (można użyć cukierków). 

 

Miłej pracy ! 

 

5.05.2020 r. 

Temat zajęć: Projektujemy zakładkę do książki.  

 

1. Na wstępie zachęcam do krótkiej prezentacji dzieciom, co to są zakładki do książek, 

na podstawie wiersza i obrazków pomocniczych.  

„Zakładka” 

Bardzo często do rączek, dzieci biorą wiele książek. 

Bajeczki, opowiadania – szkolne lektury do czytania. 

Gdy część książeczki przeczytają, to ją szybko zamykają, 

a gdy sięgają po nią po chwili, nie wiedzą gdzie czytać książkę skończyli. 

Dlatego dla Was jestem ja – zakładka mała i kolorowa. 

Zaznaczę stronę w Twojej książeczce, byś czytać nie musiał jej od nowa. 

Więc niech nie kończy się Twoje czytanie, przez rogów kartek zaginanie. 

Weź mnie do ręki i połóż tam, gdzie książkę czytać skończyłeś sam. 

Bo ja, zakładka – kartek obrońca, zostaję w książce zawsze – do końca 

Będę Ci służyła przez długie lata, ale wiedz również o tym że, 

Ja tak, jak każda Twoja książeczka zadbana i ładna zawsze być chce. 

Autor: Olga Adamowicz 
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2. Zachęcam do wykonania z dzieckiem własnej zakładki do książki.  

Przedstawiam dwie propozycje: 

Szablon do sklejenia i pokolorowania.  

 



 
 

 

 

Sposób drugi 

Zakładkę można wykonać także z kartki bloku technicznego prostokąt o wybranych 

wymiarach (np. 15 x 5 cm). Następnie na środku prostokąta zaznaczamy ołówkiem dwa 

równoległe odcinki o długości 6 cm i łączymy je po jednej ze stron półkolem tak, by powstał 

 

 

"Dom bez  

książek  

jest jak plaża  

bez słońca." 

 

José Martí 
 

 

"Dom bez  

książek  

jest jak plaża  

bez słońca." 

 

José Martí 
 



kształt długiego "nosa". Używając nożyka do papieru (lub nożyczek po zrobieniu małej 

dziurki na środku), wycinamy ten kształt. Z kartek innego koloru wycinamy koła, które będą 

oczami naszej zakładki. Przyklejamy je nad nosem. Na szczycie zakładki robimy małe dziurki 

igłą i przewlekamy przez nie nitki włóczki - w ten sposób powstaną włosy. I gotowe! 

Oczywiście zakładki mogą mieć nosy o różnym kształcie - wszystko zależy od wyobraźni 

twórcy! 

źródło superkid.pl 

 

3. Zabawa ruchowa „Marsz z książką na głowie”.  

Dziecko staje wyprostowane, rodzic kładzie dziecku na głowie książkę. Dziecko maszeruje 

starając się, aby książka z głowy nie spadła.  

Proponuje muzykę do ćwiczenia https://www.youtube.com/watch?v=lbB770dSoI0 

4. Zabawa „Małe echo” 

Rodzic wypowiada słowa, a dziecko powtarza po rodzicu w takim samym tempie, jak zostały 

wypowiedziane: szybko, wolno, głośno lub cicho. Mogą to być słowa takie jak: hop-hop, 

halo, hej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lbB770dSoI0


Zabawa popołudniowa 

„Eksperyment – uciekający pieprz”. 

 

Źródło: https://przedszkoleimielin.pl/doswiadczenia-i-eksperymenty/  

 

Życzę miłej pracy! 
 

https://przedszkoleimielin.pl/doswiadczenia-i-eksperymenty/

