
06.05. 2020  środa  - aktywność umysłowa-matematyczna  
 
Temat: ,,Książeczki z półeczki’’ zabawa dydaktyczna wg  E. Gruszczyk –Kolczyńskiej                         
i   E. Zielińskiej 

Przebieg 

1. Zabawa klasyfikacyjna "Pomagamy  Kopciuszkowi’’ 

Przygotujcie ; kilka par kolorowych skarpetek, klamerki do bielizny  i  od krzesła do krzesła   
rodzic  zawiesza kawałek sznurka od bielizny    

 Zapraszamy dziecko do pomocy Kopciuszkowi w  pracy  . Rodzic pokazuje że Kopciuszek 
ma problem z  ułożeniem skarpetek . Dziecko wymienia, jakiego są koloru i rozkłada                         
wg  kolorów, tworząc zbiory.  Prosimy dziecko, aby przeliczyło wskazany zbiór dotykając 
palcem każdej liczonej skarpetki .  Następnym zadaniem  jest odnalezienie par takich samych 
skarpetek i zawieszenie  ich   na sznurku przy pomocy klamerek  . Wspólnie policzcie ile jest 
skarpetek  a ile par .  

2. Zabawa  ,, W księgarni  ‘’ 

Rodzic przygotowuje   do zabawy kilkanaście książeczek z domowej  biblioteczki , kilka 
maskotek, garść fasoli . Prosi aby dziecko posegregowało książki wg wielkości . Policzcie 
książki w każdym zbiorze , potem  ustawcie je na półce od najmniejszej do największej .  
Bawcie się w zabawę ,,Zakupy w księgarni’’ . Dziecko wciela się  w rolę kupującego , który 
kupuje dla maskotek  książki. Dziecko  przychodzi do księgarni , kupuje jeden egzemplarz  i 
płaci za niego 1 monetę(np. fasolkę), przydziela każdej maskotce po jednej książeczce .  Na 
koniec zabawy liczy ile kupił  książek  . Pamiętajcie aby przy zakupie  wprowadzić formy 
grzecznościowe  i ustalić  z dzieckiem,  jakie czynności trzeba wykonać po wejściu do sklepu 
( powiedzieć „ dzień dobry ”, „ do widzenia”, „ dziękuję ”, ustawić się w kolejce przy ladzie, 
zapłacić  itp.) 

3. Zabawa ruchowa ,,Taniec części ciała’’ 

Rodzic włącza dowolną muzykę i  prosi, aby dziecko poruszało w rytm muzyki  wskazanymi 
częściami ciała . Tańczą kolejno: głowa,  ramiona, ręce, dłonie, palce, tułów, biodra . 

4. Zabawa doskonaląca umiejętność liczenia  

Popatrzcie wspólnie na kartę pracy . Policzcie książki na półkach i narysujcie tyle samo 
kresek w ramkach  

 



                                        
 
 
 
Zabawa popołudniowa: 

„Układamy książki”- zabawa naśladowcza 

Dziecko biega po pokoju swobodnie w różnych kierunkach. Na hasło: Stop! zatrzymuje się, 
na hasło: Układamy książki wysoko na półkach! wspina się  na palce i wyciąga ręce wysoko 
do góry. Następnie biega i na hasło: Układamy książki nisko na półkach! zatrzymuje się w 
przysiadzie i wykonuje rękami ruchy naśladując układanie, przekładanie itp. 



07.05. 2020  czwartek  - aktywność artystyczna  

 

Temat : Zabawy rytmiczno - ruchowe przy muzyce ,,Tajemnicze spotkania ‘’ 

Przebieg : 

1. Wysłuchanie piosenki ,,Bajeczki’’ znajdującej się pod linkiem         
https://www.youtube.com/watch?v=aGfrMwIbPTY 
 
 
"Bajeczki"  -muzyka i słowa U. Piotrowska  
 
1. Na pólkach mieszkają książeczki.  

W książeczkach mieszkają bajeczki.  
Opowiem o nich wam,  
bo wszystkie dobrze znam. 
 Opowiem o nich wam,  
bo wszystkie dobrze znam.  

2. W bajeczkach znajdziecie rycerzy, 
Królewnę, co spała na wieży. 
 I dobrych wróżek sto, 
 i czarownicę złą.  
I dobrych wróżek sto, 
 i czarownicę złą.  

3. A kiedy się dziecko zasłucha,  
To wróżki mu szepczą do ucha.  
Pokochaj bajek świat  
na wiele, wiele lat. 
 Pokochaj bajek świat  
na wiele, wiele lat. 
 

2. Krótka rozmowa nt. treści piosenki – pytania pomocnicze: o  czym opowiadała 
piosenka , jaka była jej melodia , do czego zachęcała  . Następnie zaproponujcie 
wspólne zaśpiewanie piosenki. 

3.  Zabawa przy muzyce ,,Kot w butach ‘’ Rodzic przygotowuje do zabawy dowolną 
muzykę i parę butów dla dorosłego . Dziecko tańczy przy muzyce w dowolny sposób, 
na przerwę                    i hasło ,,Kot w butach ‘’ zatrzymuje się ,  podbiega do butów,  
nakłada je i wysoko unosząc kolana porusza się kilka kroków w  butach . Powtórzcie 
zabawę kilka razy .  

4. Zabawa rytmizująca ,,Gość z bajki ‘’ 
Obejrzyjcie obrazki przedstawiające postacie z bajki , dziecko rozpoznaje je i nazywa  
. Następnie rodzic  wypowiada rytmicznie- sylabami ich nazwy z równoczesnym 



klaskaniem a dziecko odgaduje co rodzic powiedział i  powtarza rytm samodzielnie 
(Syrenka, Krasnoludki ,   Calineczka , Kopciuszek , Pinokio , Czerwony Kapturek ) 
 

  
 
 

 



 
 

                    



             
 

                                                                          
 
Obrazki zaczerpnięto z http://chomikuj.pl/marta_wa/OBRAZKI/Bohaterowie+ 
 
 

5. Zabawa ruchowo- naśladowcza przy piosence ,, My jesteśmy krasnoludki ‘’ 
https://www.youtube.com/watch?v=2Gyc2h3Kjfo 
 

Zabawa popołudniowa:  „Kucanka”- zabawa orientacyjno- porządkowa 

Dziecko porusza się w tempie podanym przez rodzica na bębenku- maszeruje, biega, 
podskakuje. Na mocne uderzenie , szybko przykuca. W tej pozycji oczekuje na następny 
sygnał podany na instrumencie. 

 

 



08.05.2020   piątek -  aktywność ruchowa  

 Temat: Zestaw zabaw ruchowych  pt. ,,W krainie  baśni ‘’ 

Celem zabaw ruchowych jest rozwijanie ogólnej  sprawności dziecka , wyrabianie orientacji 
w otoczeniu i  rozumienia  poleceń.  
 
Przebieg: 
1.    Marsz. Dziecko maszeruje   z rękami  na biodrach,  rodzic podaje  hasło ,, na palcach ‘’ 
maszeruje na palcach,  a następnie na piętach. 

2.    Zabawa pobudzająco – hamująca ,, Krasnoludek’’. Swobodny bieg dziecka  w 
dowolnych kierunkach . Na hasło "krasnoludki się cieszą" dziecko przeskakuje  z nogi na 
nogę w miejscu radośnie machając rękami . Hasło " krasnoludki są zmęczone " – przechodzi  
do leżenia na plecach i głęboko oddycha. ( powtórzyć 3 razy) 

3.  Zabawa kształtująca mięśnie tułowia ,, Jaś i Małgosia zbierają jagody’’ - Dziecko  
maszeruje  na hasło "zbieramy jagody" pochyla  się naśladując zbieranie jagód.(powtórzyć 
kilka razy ) 

4.    Zabawa z elementem  czworakowania  ,,Czerwony Kapturek i wilk’’    Dziecko  
tworzy z rodzicem  parę. Jeden  uczestnik zabawy to  "Czerwony Kapturek" - maszeruje, 
drugi  jest "wilkiem" - porusza się na czworakach. Na hasło "zmiana"  zamieniają się rolami. 

5.    Zabawa z elementem równowagi „Wędrówka  Pinokia ”  – rodzic  na środku pokoju 
rozkłada linę w trzech miejscach na linie rozkłada trzy woreczki lub kartki  Dziecko  „idzie 
po linie”, ręce wyciąga na boki, przekraczając ostrożnie przeszkody. 

  6.  Ćwiczenie uspakajające – marsz  przy spokojnej muzyce z cienką książeczką położoną   
na głowie. 

                                Zabawa popołudniowa:„Maszyna do pisania”- zabawa z 
wykorzystaniem wiersza M. Bogdanowicz.  

Dziecko siedzi przed rodzicem. Rodzic siedzący z tyłu rysuje na plecach dziecka, wzory 
ilustrujące treść utworu. Następnie dziecko z rodzicem zamieniają się rolami. 

Wkręcamy papier do maszyny do pisania. (ostrożnie przekręcanie uszu) 

Wygładzamy kartkę papieru i piszemy:  (gładzenie pleców wewnętrzną stroną 
dłoni) 

„A… B… C…, kropka, przecinek”   (pisanie palcem A, B, C, stawianie kropki 
i przecinka) 

i… przesuwamy wałek.   (przesuwanie pięścią po plecach- od lewej  do prawej   ) 
                                                                                                   
                     
 
                                                                   Miłej zabawy i powodzenia. 


