
Środa 8 kwietnia

Temat: Ja to zmierzę.

Przebieg zajęć:

1. Zabawa na powitanie:

Poproście dziecko, aby podało cyfrę od 1 do 9. Jeśli będzie to np. 5, to Waszym zadaniem 
jest powiedzieć dziecku 5 miłych rzeczy na Jego temat. 

Np: Jesteś bardzo mądrym dzieckiem.
Sprawiasz, że się uśmiecham.
Świetnie sprzątasz w swoim 
pokoju.
Lubię się do Ciebie przytulać.
Jesteś najwspanialszym 
synkiem/córką. na świecie itp.

Następnie odwróćcie role. Niech
teraz dziecko spróbuje powiedzieć o Was
kilka miłych słów.

Zapiszcie te słowa na kartce 
i powieście nad łóżkiem. Będą Wam
przypominały, jak bardzo się kochacie.

Źródło „kartki4you”

2. „Wyższy-niższy”  -  zabawa doskonaląca  umiejętność  określania  wysokości  na  poziomie
spostrzeń wzrokowych.

Zbierzcie po dwie zabawki z różnych 3-4 kategorii (dwa pluszaki, dwa samochody, dwie
lalki, dwie figurki, dwa kwiaty itp.) i ustawcie je w rozsypce na podłodze. Następnie poproście
dziecko o określenie, która z zabawek w danej kategorii jest wyższa, a która niższa. Teraz, dziecko
ma dokonać klasyfikacji zgromadzonych przedmiotów (ustawić w pewnej odległości od siebie pary
zabawek) i upewnić się jeszcze raz czy prawidłowo określiło wysokość przedmiotów (gdy dwie
zabawki staną obok siebie, określenie wysokości stanie się łatwiejsze).

3. „Krótszy-dłuższy”  -  zabawa  doskonaląca  umiejętność  określania  długości  na  poziomie
spostrzeń wzrokowych.

Do tej  zabawy przygotujcie  sznurek,  tasiemkę,  włóczkę lub paski materiału.  Wybierzcie
dwie, różne długości sznurka (lub innego, dostępnego  materiału). Potnijcie każdy na 3-4 kawałki 
i  ułóżcie  w pewnej  odległości  od siebie.  Zadaniem dzieci  jest  próba odgadnięcia  – za pomocą
obserwacji – który ze sznurków jest dłuższy, a który krótszy. Nastęnie niech dziecko złoży sznurki
w dwa, całe kawałki i sprawdzi czy udzieliło prawidłowej odpowiedzi.

Zabawę  można  utrudnić  wprowadzając  większą  ilość  odcinków  lub  maksymalnie
urozmaicić ich ułożenie.



4. „Ja to zmierzę” -  zabawa ucząca dokonywania pomiarów przy użyciu  dostępnych  
narzędzi miar.

Przypomnijcie dziecku, w jaki sposób dawniej mierzono długości (stopa,  łokieć, kroki).  
Zgromadźcie wszystkie narzędzia pomiaru dostępne w domu:

– taśmę krawiecką
– miarkę stolarską
– linijkę

Omówcie ich wygląd (Co mają wspólnego? Co znajduje się na każdym z tych narzędzi?),
przeznaczenie  oraz  ustalcie  kto  najczęściej  posługuje  się  nimi.  Następnie  zaprezentuj  dziecku
sposób mierzenia linijką i....daj mu swobodę. Niech mierzy w domu wszystko, co tylko zechce :-)

Drogi Rodzicu! 
Jeśli  potrzebujesz pomocy to polecam 

https://www.youtube.com/watch?v=9Jor_yCIscs . 
Jesli zaś temat szczególnie zaciekawił dziecko i chce pogłębić swoją wiedzę, 

ten film jest rewelacyjny
 https://www.youtube.com/watch?v=38eizON3FOg 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA

SUDOKU WIELKANOCNE

Na początku małe przypomnienie zasad sudoku. Wycięte obrazki umieszczamy w pustych 
okienkach, ale tak aby nie powtarzały się w liniach poziomych i pionowych.
Wersja łatwiejsza- strona www.superkid
Wersja trudniejsza-strona printoteka.pl

https://www.youtube.com/watch?v=9Jor_yCIscs
https://www.youtube.com/watch?v=38eizON3FOg


Powodzenia!

Czwartek 9 kwietnia

Temat: Kurczaczki i baranki.

Przebieg zajęć:

1. Zabawa paluszkowa na powitanie.

Usiądźcie naprzeciwko siebie. Wspólnie recytujcie wierszyk i wykonujcie zadania. Dodajcie
inne części ciała, a zrobi śmiesznie.

„Gdy się rączki spotykają,
 To od razu się witają (podanie dłoni)
 Gdy się kciuki spotykają,
 To od razu się witają (kciuk dotyka kciuk)
 Gdy się palce spotykają,
 To od razu się witają”. (palce jednej dłoni dotykają palce drugiej dłoni) 

2. Zanim zaczniecie się bawić, chciałabym abyście obejrzeli ten film 
https://www.youtube.com/watch?v=11svTBhAMxk 
Nauczycie  się  z  niego,  jak  rozróżniać  dźwięki  niskie  i  wysokie.  Zachęćcie  dziecko  do

zastanowienia się nad tym, które dźwięki z otoczenia są niskie, a które wysokie:

https://www.youtube.com/watch?v=11svTBhAMxk


NISKIE – np. głos dziadka, warkot silnika, odgłos trzepania dywanu, ryk lwa.
WYSOKIE – np. głos dziecka, miauczenie kotka, odgłos hamowania, śpiew ptaków.

Możecie również wykonać eksperyment:

Wlewamy do trzech kieliszków wodę (w każdym różna ilość). Zwilżamy palec i pocieramy
nim brzeg kieliszka. Który kieliszek wydaje dźwięk najniższy, a który najwyższy? 

3. „Kurczaczki i baranki” - zabawy rytmizujące przy muzyce.
(link do utworu muzycznego ) https://www.youtube.com/watch?v=E5PsRoi8oKI 

Wspólnie  posłuchajcie  muzyki.  Czy  zauważyliscie  zmiany,  jakie  w  niej  następują?  To
dźwięki  grane  z  różną  częstotliwością:  wysokie  i  niskie.  Ustalmy,  że  dźwięki  wysokie  to
kurczaczki, a niskie to baranki. Zatem zaczynamy:
a)  Gdy słychać dźwięki wysokie dziecko chodzi jak kurczak, stawiając stopy na zewnątrz i unosząc
łokcie.  Gdy zaś  w muzyce  słychać  dźwięki  niskie,  dziecko czworakuje  ociężale  jak zmęczony
baranek.
b) Zaproponujcie muzyczne kalambury – dziecko naśladuje ruchy zwierząt, a Wy zgadujecie jakie
to  zwierze.  Można  zamienić  się  rolami.  Przykłady:  dźwięki  wysokie:  myszka,  ptaszek,  kotek,
króliczek, dźwięki niskie: lew, słoń, hipopotam, goryl.

4. „Kuchenna perkusja” - gra na akcesoriach kuchennych.

Zajrzyjcie do kuchni, tam chowa się wiele przyrządów, na których można grać. Zbierzcie
garnki, łyżki, durszlaki, tarki, trzepaczki, puszki, szklanki, pojemniki plastikowe, kubeczki itp. 
a) Zagrajcie na każdym z tych nietypowych instrumentów. Niech dziecko spróbuje określić, który z
nich wydaje dźwięki wysokie, a który niskie.
b) Włączcie naszą melodię i grajcie, pamiętając, żeby trzymać się zasady dźwięki niskie-gramy na
akcesorich wydających dźwięki niskie i analogicznie, dźwięki wysokie- na akcesoriach wydających
dźwięki wysokie.

5. „Czas na występ” – pokażcie rodzicom nasz układ do piosenki. Pamiętacie jak to właśnie
Wy przypominaliście mi kolejne kroki? Dlatego myślę, że świetnie sobie poradzicie.

https://www.youtube.com/watch?v=mES-LQyNCfA 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA

„Wielkanocny kurczaczek”  - kodowanie na dywanie.

Proszę wydrukować planszę do zabawy. 
Wersja podstawowa
Obrazek przedstawiający kurczaka układamy w centralnym polu planszy. Osoba dorosła prosi, aby 
dziecko manipulowało nim, zgodnie z poleceniami: 1,2 w górę, w dół, lewo, prawo. Zabawa kończy
się, jeśli kurczak wyjdzie poza kratownicę. Osoba manipulująca obrazkiem mówi „kurczak 
wyszedł”.  Jeśli dziecko ma problem z różnicowaniem kierunków, pomagamy mu zaznaczając jedną
rękę frotka, wstążką, oczywiście potem następuje zamiana osoby prowadzącej kurczątko.

https://www.youtube.com/watch?v=mES-LQyNCfA
https://www.youtube.com/watch?v=E5PsRoi8oKI


Wersja trudniejsza.

Kurczak  zaczyna  wędrówkę  od  centralnego  pola,  ale  jeśli  wejdzie  na  pole  z  określonym
zwierzątkiem musi  klasnąć w ręce  i  powiedzieć:  kogut-kukuryku,  kura-ko-ko,  baranek-bee-bee,
zajączek-Wesołych  Świąt.  Kratownicę  można  wzbogacić  innymi  elementami,  według  własnego
pomysłu. Można także w kolejnej zabawie poprosić, aby dziecko doszło do konkretnej postaci i
samodzielnie opisało drogę.

 Miłej zabawy kochane przedszkolaki!



Piątek 10 kwietnia

Temat: Ekologiczna gimnastyka zająca Patryka.

Przebieg zajęć:

Spójrzcie dzieci, zając Patryk właśnie wrócił
z przedszkolnej polanki. Pozbierał plastikowe
butelki, które jakieś niesforne baranki pozostawiły
na niej. Zanim wyrzuci je do żółtego kosza,
wykorzysta je do wiosennej gimnastyki. 
Chętni na nietypową gimnastykę? Zaczynamy!

1. „Marsz kurczaczków”

Rodzic uderza butelką o butelkę nadając rytm. Dziecko maszeruje:
– wysoko unosząc kolana i pamiętając o prostych plecach
– uderzając butelką o rękę przed sobą
– uderzając butelką o rękę nad głową
– trzymając butelkę przed sobą i wykonując ruchy naprzemienne rąk.

2. „Słońce-deszcz”

Na hasło „słońce”, dziecko swobodnie biega między rozłożonymi na podłodze butelkami, na
hasło „deszcz”, podnosi z ziemi najbliższą butelkę i spaceruje z nią jak z parasolem. 

3. „Uwaga, kałuża”

Kładziemy butelkę przed dzieckiem. Pamiętając o złączonych nóżkach, przeskakuje przez 
nią, w przód i w tył. 

4. „Zajęcze skoki”

Dziecko kładzie butelkę pomiędzy kolanami. Wykonuje długie skoki w taki sposób, by nie 
upuścić butelki.

5. „Koguciki w ringu”

 Dziecko biegnie w miejscu i wyrzuca przed siebie ręce z butelkami (od siebie, do siebie  
 czyli boksuje).

6. „Masażyk”



Dziecko w siadzie skulnym podpartym – toczy butelkę podeszwową częścią stopy w przód 
i w tył na zmianę lewą i prawą oraz próbuje to zrobić obiema stopami. 

7. „Leniuszek baranek”

Dziecko w leżeniu na plecach, ma ugięte nogi w kolanach, dłonie położone wzdłuż tułowia. 
Wznosi biodra na kilka sekund i przekłada butelkę pod sobą, a następnie powraca do pozycji
wyjściowej.

8. „Oddychamy”

Dziecko wyciąga ręce w górę trzymając butelkę i wykonuje wdech, potem robi skłon 
w przód, opuszczając ręce i wykonuje wydech. 

Kochani! Każdej superbohaterce i każdemu superbohaterowi 
przydadzą się jeszcze ćwiczenia jogi

https://www.youtube.com/watch?v=DBYZXW0PqmA 

Czy już czujecie sportową moc?

ZABAWA POPOŁUDNIOWA

Zapraszam do zrobienia wielkanocnej girlandy – pomysł ze strony www.krokotak.com
Wycinamy owale i zamieniamy je w pisanki według własnego pomysłu. Po zakończeniu ozdabiania
nacinamy je po bokach i nawlekamy na tasiemkę (sznurek, papierowy pasek). Długość naszej 
girlandy zależy tylko od nas.
Pomysły do wykorzystania na ozdabianie pisanek.

http://www.krokotak.com/
https://www.youtube.com/watch?v=DBYZXW0PqmA


Wczoraj kury tak gdakały: 
Nasze jajka oszalały!

Malowały się w paseczki 
i w kółeczka i wstążeczki. 
Teraz wszystkie krzyczą -

hura hura 
wesołego Alleluja! 

  

Drodzy Rodzice i Kochane Dzieciaczki!
W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, chciałybyśmy życzyć Wam

przede wszystkim zdrowia, spokoju ducha, miłości i optymizmu. 
Z ufnością patrzcie w przyszłość, 

a z teraźniejszości czerpcie tylko same pozytywy.

Ciocia Ania i ciocia Agnieszka

P.S. Oczywiście dzieciom życzymy również baaaardzo mokrego dyngusa :-)

Wtorek 14 kwietnia

Temat: Wiejskie podwórko.

1.  „Kółka, koła, kółeczka” - zabawa paluszkowa 

 Rodzic czyta wierszyk, a dziecko kreśli duże i małe koła:
– palcem wskazującym w powietrzu
– kciukiem w powietrzu
– palcem wskazującym na podłodze, na ścianie
– kciukiem na podłodze, na ścianie

Wierszyk może być czytany za każdym razem w różnym tempie.



Julian Tuwim

Dwa Michały

Tańcowały dwa Michały,
Jeden duży, drugi mały.

Jak ten duży zaczął krążyć,
To ten mały nie mógł zdążyć.

Jak ten mały nie mógł zdążyć,
To ten duży przestał krążyć.
A jak duży przestał krążyć,

To ten mały mógł już zdążyć.

A jak mały mógł już zdążyć,
Duży znowu zaczął krążyć.
A jak duży zaczął krążyć,

Mały znowu nie mógł zdążyć.

Mały Michał ledwo dychał,
Duży Michał go popychał,

Aż na ziemię popadały
Tańcujące dwa Michały. 

2. Zagadki jako wprowadzenie do tematu.

- Dobre ma zwyczaje - ludziom mleko daje? (krowa)

- Tak cichutko chodzi, że go nikt  nie słyszy
 i dlatego bardzo boją się go myszy… (kot)

- Szybko biega, rży i parska.
  Na śniadanie owsa garstka.

  Potem w stajni grzecznie stoi.
  Czeka, aż go ktoś napoi.

  Ty odważnie podejdź doń.
  Bo to jest po prostu… (koń).

- Chodzi po podwórku
  i grzebie łapami.

  Jest to ptak domowy,
  Nazwijcie go sami…. (kura)

- Mieszka w chlewiku
  tłuścioszka znana.

  Robi: chrum, chrum
  Od samego rana… (świnka)

3. „Zabawa z kołami”

a) Wytnijcie z papieru kilka kół różnej wielkości i w różnych kolorach. Następnie potnijcie je na 3-5



części. Nastęnie zaproponuj dziecku, aby je złożyło. Możecie uatrakcyjnić zabawę mierząc czas
(dzieci bardzo lubią pokonywać rekordy).
b) Poproś dziecko, aby odnalazło w domu jak najwięcej przedmiotów, sprzętów,  elementów, które
są w kształcie koła.

4. „Zwierzęta z  wiejskiego podwórka” -  praca plastyczna wykonana techniką origami
płaskiego z koła.

Do wykonania pracy potrzebne Wam będą koła różnej wielkości i w różnych kolorach (koła
można pokolorować).  Zaginajcie je w dowolny sposób i przyklejajcie na kartkę. Stwórzcie tym
sposobem obrazek przedstawiający zwierzątka z wiejskiego podwórka. 

Źródło „Kreatywniewdomu”

5. „Wiejskie podwórko” - relaksacja.
https://www.youtube.com/watch?v=P1-Jq0NLwY0&t=1090s 

Połóżcie się wygodnie na kanapie lub podłodze, zamknijcie oczy i wsłuchajcie się 
w relaksujące odgłosy. Spróbujcie myślami przenieść się na wieś.

Rodzicu,  możesz  podczas  tego  odpoczynku  opowiadać  dziecku  o  swoich  odczuciach,
wspomnieniach związanych z polską wsią. Dzieci uwielbiają słuchać przygód związanych 
z osobami, które kochają. Pamiętaj, aby używać wielu przymiotników podczas swojej opowieści

np.  ciepły  poranek,  słoneczny  dzień,  piaszczysta  droga,  bezchmurne  niebo,  zimna  woda.
Wzbogacisz  w  ten  sposób  słownictwo  dziecka  i  ułatwisz  mu  wyobrażenie  sobie  opowiadanej
sytuacji.

Gdy dziecko znudzi się leżeniem, nie przerywajcie zabawy. Kontynuujcie opowiadanie lub
słuchanie odgłosów wykonując inne czynności np. budowanie z klocków czy też sprzątanie pokoju.
Nawet wówczas zrelaksujecie się i wyciszycie.

Wspaniale Mali Odkrywcy

Jeśli chcielibyście wydrukować dodatkowo karty pracy związane z naszym tematem,
polecam

https://www.youtube.com/watch?v=P1-Jq0NLwY0&t=1090s


https://www.dzieckiembadz.pl/2018/04/karty-pracy-wiejskie-podworko-do.html 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA

Bajka logopedyczna „Spacer małej świnki” autorstwa Ireny Daniel

Na wiejskim podwórku mieszkała mała świnka – Chrumoczka (naśladujemy odgłos świnki). Była 

ona bardzo ciekawa wszystkiego, co się wokół niej dzieje (otwieramy szeroko buzię i językiem 

oblizujemy wargę górną i dolną, robiąc koło), dlatego też postanowiła sprawdzić, co robią inne 

zwierzątka i wybrała się na spacer.

Na łące spotkała krowę, która jadła smaczną trawę (naśladujemy ryk krowy i ruszamy ustami, tak 

jakbyśmy coś przeżuwali). Niedaleko krowy, na polanie, hasał koń Siwek razem ze swoim małym 

źrebaczkiem (kląskamy, jak konie). Świnka przywitała się ze zwierzątkami i poszła dalej, kiedy 

doszła do lasu, usłyszała wołanie sowy (naśladujemy sowę u-hu-u-hu). Zdziwiła się, bo przecież 

sowy w dzień śpią, jednak ta powiedziała jej, że obudził ją dźwięk wozu strażackiego, który jechał 

w stronę podwórka świnki (na przemian rozciągamy wargi i-o-i-o, można głośno –potem coraz 

ciszej).

Chrumoczka bardzo się wystraszyła i pobiegła do swojego domu (dyszymy jak w trakcie męczącego

biegu, wysuwamy język, otwieramy usta). Kiedy świnka dobiegła na miejsce okazało się, że strażacy

gasili pożar kurnika, biedne kurki rozbiegły się po całym podwórku, głośno gdacząc (naśladujemy 

kurki ko-ko), a gospodarz pędził za nimi, usiłując je wszystkie policzyć (otwieramy buzię i liczymy 

języczkiem wszystkie zęby u góry i na dole). Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, wszystkie 

kury się znalazły.

Gospodarz podziękował strażakom za pomoc, a jego córka przesłała na pożegnanie 

buziaki (cmokamy, ściągając mocno wargi). Chrumoczka była taka zmęczona, że położyła się w 

swojej ulubionej kałuży i zasnęła, głośno chrapiąc (otwieramy usta i chrapiemy).

Aby bajeczka była ciekawsza można wykorzystać własnoręcznie zrobioną świnkę- origami, a 

po zabawie , zaproponować aby dziecko złożyło swoją własną  świnkę Chrumoczkę.

https://www.dzieckiembadz.pl/2018/04/karty-pracy-wiejskie-podworko-do.html


Kochane dzieciaczki, mam nadzieję, że już niebawem spotkamy się 
na naszej przdszkolnej sali. Buziaczki.




	Dwa Michały

