
Środa 15.04.2020 r. 

Temat: Potrafię mierzyć: krokami, stopa za stopą, łokciem, dłonią. Kształtowanie 

rozumienia pomiaru długości. 

Pomoce: dwa arkusze papieru, cienkie mazaki/ długopisy/kredki. sylwety zwierząt 

i  gospodarstwa (można użyć figurek zwierząt jeżeli mamy w domu). 

Przebieg: 

1. Zabawa „Dziadek famę miał”. 

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ 

Dziecko porusza się w rytm utworu. Naśladuje sposób poruszania się i odgłos 

zwierzątka którego nazwę usłyszało w piosnce.  

- wyjaśnienie słowa „farma”.  

2. „Droga na farmę”- mierzymy krokami, stopami, łokciem, dłonią.  

Drogi Rodzicu! 

Na środku pokoju umieśćcie ilustracje farmy/ gospodarstwa, wokół niej pozostałe 

ilustracje dość dużej odległości (nawet w innym pomieszczeniu tak, żeby był możliwy 

pomiar krokami). 

Powiedz dziecku, że gospodarz zapomniał zamknąć bramę. Zwierzątka uciekły 

z  gospodarstwa i nie mogą odnaleźć drogi do domu.   

Zadaniem dziecka jest zmierzyć drogę każdego zwierzątka do gospodarstwa. Powiedz 

dziecku, że niestety ale zapodziały się w domu wszystkie przyrządy do mierzenia. 

Zapytaj przedszkolaka czym możemy dokonać pomiaru. Zasugeruj, że możemy użyć 

własnego ciała np. kroków, stóp. 

Niech dziecko zapisze wynik stawiając tyle kresek na kartce, ile było kroków. Następnie 

sam(a) zmierz odległość swoimi krokami i zapisz wynik w ten sam sposób.  

Następnie zróbcie w ten sam sposób pomiar stopa za stopą. 

Zadaj dziecku pytania: 

– Które zwierzątko dotrze najszybciej do gospodarstwa? 

– Ile kroków potrzebowaliśmy do zmierzenia drogi jaką musi przejść zwierzę, żeby 

wrócić na farmę? 

– Które zwierzątko dotrze ostatnie do gospodarstwa?  

– Ile kroków potrzebowaliśmy do zmierzenia drogi jaką musi przejść zwierzę, żeby 

wrócić na farmę? 

– Jak nazwiemy tą drogę? (najkrótsza, najdłuższa) 

– Czy ilość kroków Twoich i moich jest taka sama? 

– Czy to oznacza, że źle zmierzyliśmy?  

Dziecko powinno zauważyć, że przyczyną rozbieżności w pomiarach są różne długości 

kroków, i że droga jest w rzeczywistości ciągle taka sama. Wytłumacz dziecku, że 

pomiar krokami jest, to dobry sposób, ale kroki muszą być tej samej długości. 

Następnie zapytaj jak jeszcze możemy zmierzyć drogę. Zaproponuj pomiar za pomocą 

łokci, dłoni, palców.  

Dokonajcie wspólnie pomiaru drogi wybranego przez dziecko jednego zwierzątka 

i zapiszcie wyniki (dziecko mierzy z pomocą rodzica i zapisuje na kartce wynik 

stawiając odpowiednią ilość kresek przy danym obrazku np. krowa: łokcie      dłoń     

palce   , karty znajdują się poniżej). 

3. Dziecko samodzielnie koloruje ilustracje zwierzątek z poprzedniej zabawy.  

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ


.      

https://pl.depositphotos.com/vector-images/farma.html         

 

                   

https://pl.depositphotos.com/vector-images/farma.html


Karta do zapisania wyników pomiaru krokami oraz stopami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
http://rysunki.drawing-of.eu/category/rysunki-zwierzat/ 

 

 

http://rysunki.drawing-of.eu/category/rysunki-zwierzat/


 

Karta do zapisania wyników pomiaru (łokciem, dłonią, palcami) drogi wybranego zwierzątka. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ZABAWA   POPOŁUDNIOWA 

   

Zabawa „Wyścigi zwierzątek”  

Zabawa rozwijająca sprawność fizyczną, równowagę i koordynację ruchową. 

     Na podłodze w jednej części pokoju ułóż linię startu, a po przeciwnej stronie – linię 

mety (możesz do tego wykorzystać np. skakankę). Poproś, aby dziecko stanęło 

na linii startu i na hasło „start!” przemieściło się do linii mety w ustalony sposób, 

np. skacząc obunóż, na jednej nodze, układając stopę za stopą. Możesz mierzyć czas, 

proponować inny sposób przemieszczania się, a także wziąć udział w rywalizacji! 

 
Miłej zabawy 

 
źródło: https://www.wsip.pl/przedszkole-wsip-online/?fbclid=IwAR1g_ler7gNvRW_4GCeP_U2M8-l4w6fVToUrP9YH6ctx1Jhf_pEXVV7p_i0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Czwartek 16.04.2020 r.  
Temat: „Na podwórku koło bramy”- umuzykalnianie  

 Przebieg: 

1.  „Powitanie zwierzątek” 

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

Drogi Rodzicu!  

Posłuchaj z dzieckiem piosenki, postaraj się zaśpiewać ją razem z dzieckiem.  

 

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. Zabawa „Dźwięki wysokie, dźwięki niskie”. 

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

Dziecko wraz z rodzicem słuchają piosenki siedząc na dywanie- gdy słyszą niskie dźwięki siedzą 

w siadzie skrzyżnym i uderzają rękami o podłogę, gdy dźwięki zmieniają się na wysokie maszerują 

i klaszczą. 

Rodzic prosi dziecko, żeby wymieniło wiejskie zwierzątka z podziałem na małe (niskie), duże 

(wysokie). 

Następnie dziecko porusza się w rytm utworu- podczas dźwięków niskich kuca i porusza się wydając 

odgłosy małego zwierzątka, podczas dźwięków wysokich maszeruje i naśladuje duże zwierzątko. 

Zadaniem rodzica jest odgadnąć co to za zwierzę.  Następnie następuje zmiana ról- rodzic naśladuje, 

dziecko zgaduje.  

 

3. „Śpiewające zwierzaki”. 
https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA 

Drogi Rodzicu! Do tej zabawy będzie nam potrzebna piosenka z pierwszej zabawy. Twoja pociecha 

zna już melodię utworu. Odczytaj dziecku zagadkę – rozwiązanie zagadki dziecko musi przedstawić 

śpiewając piosenkę głosem danego zwierzątka. 
 Dobre ma zwyczaje, 

ludziom mleko daje. 

 

 Chodzi po podwórku, 

o ziarenka prosi. 

Siaduje na grzędzie, 

pyszne jajka znosi. 

 

 Kwiku! Kwiku! 

Żyję w chlewiku, 

z koryta jadam, 

z nikim nie gadam. 

 

 Kopytka, rogi i bródka mała, 

i żeby jeszcze tak nie skakała, 

najpierw na drzewo, potem do woza, 

już wiesz na pewno, to zwykła … . 

 

4. Dziecko samodzielnie uzupełnia kartę pracy. 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA
https://www.youtube.com/watch?v=E5PsRoi8oKI
https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA


 

 

 



ZABAWA  POPOŁUDNIOWA 

 

Zabawa ,,Robaczek w ziemi”- gimnastyka buzi i języka. 
 

Robaczek zakopał się w ziemi i kręci się w kółko. 
robienie językiem kółek między zębami a wargami( przy zamkniętych ustach) 

 

Robaczek szuka wyjścia na powierzchnię ziemi. 
wypychanie językiem policzków (przy zamkniętych ustach) 

 

Robaczek wychodzi z podziemnego tunelu. 
powolne wysuwanie języka na zewnątrz i sięganie nim do brody 

 

Robaczek bawi się w chowanego. 
naprzemienne wysuwanie i chowanie języka 

 

Na zakończenie dziecko bierze głęboki wdech nosem i przeciągając samogłoskę, mówi: ,,ach!”. Rodzic 

pokazuje dłonią, czy ma mówić głośno (ręka uniesiona wysoko), czy cicho (ręka nisko). Ćwiczenie 

realizujemy po kolei, mówiąc: ach, ech, ich, och, uch, ych. 

 

Powodzenia 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piątek 17.04.2020 r. 
 

Temat: Podwórkowe harce. 

 

Pomoce: kartki A4, kredki, piłka. 

Przebieg: 

1. „Zabawa ze świeżakami” 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I 

Dziecko wraz z rodzicem ilustruje tekst piosenki. 

2.  „Gospodarstwo” 

Rodzic trzyma piłkę stojąc naprzeciwko dziecka. Rzuca piłkę wymieniając przy tym nazwy 

zwierząt mieszkających w gospodarstwie. Piłki nie można złapać, gdy rzucający powie nazwę 

zwierzątka nie mieszkającego na farmie. Zmiana z prowadzącym następuje, gdy ktoś złapie 

piłkę, mimo że padła nazwa zwierzątka nie mieszkającego na farmie.  

3. „Klasy” 

Zanim rozpocznie się gra rodzic wspólnie z dzieckiem numerują kartki A4. Dziecko 

samodzielnie je ozdabia według własnego uznania (dowolna ilość, lecz nie mniej niż 7). Po 

ozdobieniu kartek przyklejamy je do podłogi układając je tak, żeby krawędzi się stykały np.:  

Uzgadniamy gdzie jest „start”. Osoba, która 

 rozpoczyna grę rzuca np.: gumką do ścierania, guzikiem, 

kapslem, a następnie musi pokonać tor skokiem 

obunóż, jednej nodze, podnosi przedmiot i w ten  

sam sposób wraca.  

 

4. „Rozpędzamy chmury” 

Kładziemy się na plecach. Wciągamy powietrze nosem, unosimy ręce do góry jak byśmy chcieli 

„rozpędzić chmurki” i kładziemy je na podłodze za głowę. Ponieważ ręce nie „rozpędziły 

chmurek” teraz przy powrocie rąk do pozycji wyjściowej pomagamy sobie dmuchaniem 

„rozpędzić chmurki” wydychając powietrze. 

 
 

Zabawa popołudniowa 

Zabawa sensoryczna  ,,Rysowanie w kaszy” 

Szykujemy tęczowe tło do pojemnika – tniemy na paski kolorowe kartki papieru, a następnie sklejamy je. 

Kolorowe tło umieszczamy na dnie blaszki do pieczenia i prosimy o rysowanie dowolnych kształtów palcem 

w kaszy. Można odwzorowywać na przykład litery alfabetu lub cyfry. 

Niezbędnym elementem zabaw sensorycznych jest zrobienie po zakończeniu zabawy porządku. 

Porządkowanie swojego miejsca pracy to dobry nawyk.  

 

Powodzenia 

źródło:https://ekodziecko.com/sensoryczne-zabawy-z-kasza 

    

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I


Poniedziałek 20.04.2020 r. 
 

Temat: Mamy i ich dzieci. 

 

Przebieg: 

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. Wysłuchanie wiersza pt. „Na podwórku koło bramy” H. Łochockiej  

 

Na podwórku koło bramy 

wiodą spory cztery mamy. 

Każda woła, że jej dziecię 

najładniejsze jest na świecie. 

Mówi krowa: cielątko! 

Mówi owca: jagniątko! 

Mówi świnka: prosiątko! 

A kobyłka: źrebiątko! 

Lecz tymczasem dziatek czwórka 

już wymknęła się z podwórka 

i na łączce sobie hasa 

w lewo, w prawo, hej hopsasa! 

Podskakuje cielątko, 

a tuż za nim jagniątko, 

podryguje prosiaczek, 

biega w kółko źrebaczek. 

A z pobliskiej biegł zagrody 

hałaśliwy kundel młody 

i ogonem raźnie machał, 

poszczekując: hau, hau, hau, hau. 

Oj, umyka cielątko, 

oj, umyka jagniątko, 

oj, umyka źrebaczek, 

a na końcu prosiaczek. 

Rozmowa na temat wiersza: 

- Kto wystąpił w wierszu? 

- Wymień cztery mamy z wiersza? 

- Co się stało gdy mamy się spierały? 

- Jak nazywamy dzieci zwierząt z wiersza? 

3. „Mamy i ich dzieci” 

Drogi Rodzicu. Niech dziecko wskaże na ilustracji zwierzątka, które wystąpiły w wierszu, niech 

nazwie mamy i ich dzieci. Jeżeli potrafi niech nazwie resztę zwierząt i ich dzieci.   

 

 

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


  
 Źródło: „Plac Zabaw. Pięciolatek, Wielka Księga Tropicieli” WSiP 

 

 



4. Zabawa ruchowo muzyczna do piosenki „Koniki”. 

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

Dziecko ilustruje ruchem tekst piosenki. 

Noga goni nogę    - biegają jak koniki krokiem „koników” noga za nogą; 

Biegają koniki 

Stukają kopytka 

W rytm muzyki 

Jedna noga tupie: tup, tup, tup  - tupią 3 razy na słowa „tup, tup, tup”; 

Druga noga stuka: stuk, stuk, stuk  - stuka nogą 3 razy na słowa „stuk, stuk, stuk”; 

Konik skacze sobie: hop, hop, hop  - na słowa „hop, hop, hop” podskakuje 3 razy; 

Koniku w drogę! Wioooooooooooo!  - na słowo „wiooo” wyskakuje w górę; 

 

5. „Gdzie ja mieszkam”. 

https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA 

Drogi Rodzicu. Niech dziecko obejrzy krótki film animowany na temat domów zwierząt, a następnie 

niech połączy domki z ich właścicielami i je nazwie.  

                                                                                   

 

                                                                                                             

BUDA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qjPRAGyeYJA
https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA


 

ZABAWA  POPOŁUDNIOWA 

         

Zabawa przy muzyce według pomysłu Marii Tomaszewskiej   ,,PIĘTA I PALCE” 

( muz. R. Schumann, sł. Maria Tomaszewska, wersja wok i instr. ) 
https://www.youtube.com/watch?v=poeK5RGG0w8 

,,PIĘTA I PALCE”  
Pięta i palce, pięta i palce 

brawo, brawo, brawo i hej. 

W prawo idziemy, idziemy, idziemy, 

w lewo idziemy, idziemy, idziemy. 

Pięta i palce, pięta i palce 

brawo, brawo, brawo i hej. 

W prawo biegniemy, biegniemy, biegniemy 

w lewo biegniemy, biegniemy, biegniemy 

Pięta i palce, pięta i palce 

brawo, brawo, brawo i hej. 

Do środka idziemy....  
 

źródło:https://www.youtube.com/watch?v=poeK5RGG0w8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=poeK5RGG0w8


Wtorek 21.04.2020 r. 

Temat: „Malowanie na mleku” 

Pomoce: talerz/ taca, mleko, farby lub barwnik spożywczy, patyczek do uszu , wykałaczka, płyn 

do mycia naczyń 

Przebieg: 

1. „Co nam dają zwierzęta?” 

Drogi Rodzicu. Porozmawiaj z dzieckiem na temat „Co dają nam zwierzęta?”. Użyjcie do tego 

produktów spożywczych jakie macie w domu.  

Następnie niech przedszkolak uzupełni kartę pracy. 

 

 



2. „Malowanie na mleku” 

1. Do talerza wlewamy trochę mleka, następnie rozrobiony wcześniej barwnik lub rozwodnioną 

farbę. Najlepszy efekt otrzymamy powoli wlewając różne kolory, można użyć do tego 

zakraplacza. Wykałaczką możemy delikatnie rysować i łączyć kolory. 

 
2. Dla lepszego efektu, możemy zamoczyć patyczek w płynie do mycia naczyń i delikatnie 

dotykać powstałego malowidła. Farby tworzą niesamowite malowidła i sprawiają wrażenie 

ruchomych obrazów. 

 
http://mamikpisze.pl/2016/07/magiczne-rysunki-czyli-malowanie-na-mleku/ 

 

ZABAWA   POPOŁUDNIOWA 

„Wiosenne skoki”  

Zabawa doskonaląca skoczność oraz koordynację ruchową.  

    Zachęć dziecko, aby stanęło prosto, a następnie zaczęło maszerować w miejscu z wysoko uniesionymi 

kolanami. Po chwili poproś, aby kucnęło i na hasło: hop! podskoczyło jak najwyżej. Powtórz ćwiczenie kilka 

razy. Zachęć dziecko do podskoków obunóż w miejscu. Po kilku podskokach poproś, aby z każdym kolejnym 

naprzemiennie robiło rozkrok i łączyło stopy. Poproś, aby do skoków dziecko dołączyło klaskanie – gdy jest 

w rozkroku, ramiona ma rozłożone na 

boki, gdy łączy stopy – klaszcze wyprostowanymi rękami nad głową. Po kilku powtórzeniach poproś, aby 

dziecko naprzemiennie robiło podskoki, w których jedna noga jest wystawiona do przodu, a druga – do tyłu, a 

ręce podparte na bokach. Możesz zaproponować, aby po chwili dziecko do skoków dołączyło ruchy rąk – 

klaskanie nad głową.  

 

Miłego dnia 

 

źródło: https://www.wsip.pl/przedszkole-wsip-online/?fbclid=IwAR1g_ler7gNvRW_4GCeP_U2M8-l4w6fVToUrP9YH6ctx1Jhf_pEXVV7p_i0 

 

http://mamikpisze.pl/2016/07/magiczne-rysunki-czyli-malowanie-na-mleku/
https://www.wsip.pl/przedszkole-wsip-online/?fbclid=IwAR1g_ler7gNvRW_4GCeP_U2M8-l4w6fVToUrP9YH6ctx1Jhf_pEXVV7p_i0

