
ŚRODA 6.05.2020 

Temat: „Potrafię ułożyć taki wzorek” 

Drogi rodzicu!  

Do dzisiejszych zajęć należy wyciąć, po 2 komplety: 

- 2 kartki z bloku A3 

- 10 kół w jednym kolorze czerwonym, 

- 10 pasków z papieru w kolorze niebieskim – dowolna wielkość 

 

Przebieg zajęcia 

Dzisiaj na zajęciach będziemy układać różne wzorki, które będą się powtarzać. Dajemy 

dziecku jeden komplet czerwonych kół i pasków. Drugi komplet kół i pasków posiada rodzic. 

Zaczynamy zabawę: 

UWAGA! Zawsze zabawę rozpoczyna rodzic. 

 

1. Rodzic kładzie trzy kółka na swojej kartce i razem z dzieckiem powtarza kółko, 

kółko….. 

 

 

 

 

Dziecko na swojej kartce  układa taki sam wzorek i odczytuje co ułożyło. 

2. Następnie rodzic  między kółkami układa niebieskie paski. Po ułożeniu, dziecko razem 

z rodzicem powtarzają: kółko, pasek, kółko, pasek…… 

 

 

 

 

Dziecko na kartce układa taki sam wzorek. 

Rodzic pyta: Co będzie następne: kolo czy pasek?- dziecko konturuje wzór 

3. Rodzic między kółkiem a paskiem układa kolejny pasek. 



Dziecko wraz z nauczycielem powtarzają kółko, pasek, pasek, kółko, pasek, pasek. 

 

 

 

Dziecko układa taki sam rytm na swojej kartce i odczytuje samodzielnie wzór. 

Rodzic proponuje dziecku, aby spróbowało ułożyć swój rytm.  

Na zakończenie zajęcia proponujemy aby dziecko wykonało. 

Źródło: http://dzieciakinadywanie.blogspot.com/2018/11/dzien-pluszowego-misia.html 

 

 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA: 

„Tor przeszkód” 

Do zabawy w tor przeszkód używamy  gumy, sznurka lub wstążki. Zadaniem dziecka 

jest wrzucanie piłki do środka toru i przejściu pod  nim po piłkę. Świetny sposób na 

trening dużej motoryki, koordynacji, planowania ruchów.  

http://dzieciakinadywanie.blogspot.com/2018/11/dzien-pluszowego-misia.html


Źródło: https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/06/tor-przeszkod/ 

 

 

CZWARTEK 7.05.2020 

Temat: „Co słychać na wsi?” 

Przebieg zajęć 

1)  Na początek zapraszamy do muzycznej powitanki pt: "Powitanie". 

Słuchamy piosenki i naśladujemy ruchem zwierzątka zgodnie z jej treścią. 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=wFV7vxo_JwM 

Dwie krowy się spotkały 

rogami przywitały. 

Krowy bardzo lubią się 

do zabawy proszą Cię. 

 

Dwa kotki się spotkały... 

Noskami przywitały 

Kotki bardzo lubią się 

do zabawy proszą Cię. 

 

Dwie kaczki się spotkały... 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/06/tor-przeszkod/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/06/tor-przeszkod/
https://www.youtube.com/watch?v=wFV7vxo_JwM


Skrzydłami przywitały 

Kaczki bardzo lubią się 

Do zabawy proszą Cię. 

 

I dzieci się spotkały 

Rączkami przywitały 

Dzieci bardzo lubią Cię, 

Do zabawy proszą Cię. 

2) Wyrabianie poczucie tempa. Dziecko porusza się zgodnie z tempem muzyki. 

Dziecko porusza się do tempa słyszanej muzyki: spokojny marsz, bieg na paluszkach. 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=afceLnZTLP4 

 

3) Ćwiczenia oddechowe – „Wizyta na wsi”.  

Dziecko stoi a rodzic mówi:  

Jesteśmy na wsi. Jedziemy traktorem. Wdech – a na wydechu – tur, tur, tur, tur. 

Rodzic wystukuje rytm do marszu na drewnianych łyżkach lub innych dostępnych 

przyborach. Dziecko przemieszcza się po pokoju. Na pauzę dziecko zatrzymuje się, bierze 

wdech i na wydechu mówią do siebie wspólnie z rodzicem:  

kura zniosła jedno jajo, drugie jajo, trzecie jajo…. 

Gdy rodzic gra dalej i maszeruje razem z dzieckiem. Po chwili rodzic przerywa grę i na pauzę 

zatrzymują się na przeciw siebie i robią wdech, a na wydechu zdmuchują sobie nawzajem 

„siano” z włosów. 

 

4) Słuchanie piosenki „Dziadek fajną farmę miał” na melodię „OLD MACDONALD 

HAD A FARM” 

 Piosenka do pobrania ze strony: 

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

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo, 

Kurki na niej hodował, ija ija oo, 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

https://www.youtube.com/watch?v=afceLnZTLP4
https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ


Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

Krówki na niej hodował, ija ija oo 

Krówki muu tu i muu tam, 

Mu tu, mu tam, ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

Świnkę na niej hodował, ija ija oo 

Świnka chrum chrum tu i chrum chrum tam, 

Chrum tu, chrum tam, 

ciągle tylko chrum chrum. 

Krówki muu tu i muu tam, 

Mu tu, mu tam, 

ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, 

ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

Kaczki na niej hodował, ija ija oo 

Kaczki kwa kwa tu i kwa kwa tam, 

Kwa tu, kwa tam, 

ciągle tylko kwa. 

Świnka chrum chrum tu i chrum chrum tam, 

Chrum tu, chrum tam, 

ciągle tylko chrum. 

Krówki muu tu i muu tam, 

Mu tu, mu tam, 

ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, 

ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

 

4) Rozmowa na temat piosenki:  

Rodzic po wysłuchaniu piosenki rozmawia z dzieckiem na temat jej treści: 

- O czym jest ta piosenka? 

-  Jakie zwierzątka w niej występują?  

- Jak one wyglądają?  

- Jak się zachowują, jakie odgłosy wydają?).   

 

5)  Zagadka muzyczna:  

https://www.youtube.com/watch?v=z9wnEmoTwMk 

Dziecko słucha odgłosów różnych zwierząt, zadaniem dziecka jest odgadnięcie odgłosów 

zwierząt mieszkających na wsi i wybrać odpowiedni obrazek.  (Należy wyciąć obrazki) 

https://www.youtube.com/watch?v=z9wnEmoTwMk


UWAGA! Wśród zwierząt schowało się jedno zwierzę nie mieszkające na wsi. Odgadnijcie, 

które to. 

 

   

 

            

 

 

                  

 

6) Zabawy ruchowe:  

Dziecko naśladuje zachowania różnych zwierząt np. rodzic mówi dziecku, co mają 

pokazywać, można tę czynność wcześniej dziecku demonstrować np.  

Pokaż, jak dziobią kurki, jak konik grzebie w ziemi, jak chodzą gęsi, jak kogucik stoi na 

płocie na jednej nodze, jak śpi krówka itp. 

 

7) Muzyczne wyciszenie Dziecko leży na plecach. Rodzic włącza dowolną muzykę 

relaksacyjną. 

https://www.youtube.com/watch?v=JWb4vQhgCIU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JWb4vQhgCIU


ZABAWA POPOŁUDNIOWA: 

„Rysowanie w kaszy” 

Wysyp bułkę tartą lub kaszę manną na blaszkę i ułóż na niej kulki z plasteliny w 

dowolny sposób.  Zadanie dla dziecka to kreślenie linii od kulki do kulki.  Bardzo prosta 

i tania zabawa, która z pewnością usprawni koordynację wzrokowo-ruchową, 

koncentrację uwagi oraz sprawność manualną. Zabawa ta daje możliwość zmiany 

ułożenia kulek i tworzenia za każdym razem innego wzoru. 

Źródło: https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/08/zabawy-dla-przedszkolaka/ 

 

 

 

 

PIĄTEK 8.05.2020 

Temat zajęć: „Jak chcesz zdrowym być, razem z nami ćwicz!”  

 

1.„Noszenie wody”- podajemy dziecku kij o szczotki, pomagamy włożyć go między łopatki.  

Dziecko naśladuje pracę rolnika noszącego wodę, utrzymuje wyprostowaną sylwetkę, patrzy  

przed siebie.  

2. „Koszenie trawy” – dziecko z rodzicem tworzy parę. Dziecko przyjmuje pozycję na 

czworakach, rodzic przekłada skakanką w pasie dziecko(kosiarkę) i prowadzi do 

wyznaczonego miejsca.  

3. „Pług” – wyścig z czołganiem pod krzesłami. Ustawiamy krzesła w linii jedno za drugim, 

dziecko czołga się pod krzesłami.  

4. „Maszyny rolnicze” – dziecko stoi. Na hasło rodzica.: Traktor! / Kombajn! / Wóz z  

https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/08/zabawy-dla-przedszkolaka/


konikiem! itp. dziecko naśladuje głosem i ruchem maszyny rolnicze i przemieszcza się po 

pokoju. 

5. Wyciszenie- dziecko leży na podłodze, robi głęboki wdech powietrza nosem i wydycha 

ustami-ćwiczenie powtarzamy 4 razy.  

 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA: 

 

„Ciężkie-lekkie” 

Ćwiczenia wzbogacające zasób wiadomości oraz słownika – wyrazy przeciwstawne –

  proponuję do obejrzenia filmik: 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=QhBK5z2ERP8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QhBK5z2ERP8
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