
 

Propozycje zabaw w dn. 01.04.2021 – 09.04.2021 oddział VII 

Drodzy Rodzice! Kochane Przedszkolaki! 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 

Składamy Wam najserdeczniejsze życzenia:  

zdrowia, szczęścia, pomyślności,  

wiosennego optymizmu,  

ciepłej, rodzinnej atmosfery oraz wiele radości! 

Życzą Nauczycielki: Sylwia i Kasia  

 

Czwartek 01.04.2021 

Aktywność muzyczna 

Temat: Śpiewanie piosenki „ Bajkowe pisanki”.  

 

Przebieg: 

1. Na samym początku proponuję wykonać ćwiczenie graficzno- ruchowe. 

Dziecko wraz z rodzicem kilkukrotnie kreśli w powietrzu kształt dużego jajka, mówiąc 

przy tym rymowankę: 

Jajeczko, jajeczko, będziesz pisaneczką. 

Następnie dziecko próbuje narysować na kartce duże jajko.  

i ozdabia je według własnego pomysłu kredkami. 

 

2. Następnie zachęcam do zapoznania z tekstem piosenki.  

 

      „BAJKOWE PISANKI” 

1. Do zajączka przyszła kurka: 
– Ko, ko, ko, ko – zagdakała. 
– Z koszem jajek na pisanki 
Mama-kwoka mnie przysłała. 
Zając podparł się pod boki: 



– A to ci dopiero jajka! 
Namaluję na nich tęczę 
i na każdym będzie bajka. 
 
Ref.: Bajkowe pisanki, bajkowe. 
Rozdamy je z dobrym słowem, 
świątecznym życzeniem, 
wiosennym marzeniem. 
Bajkowe pisanki, bajkowe, 
wesołą wiodą rozmowę, 
że wiosna za oknem, 
że w dyngus ktoś zmoknie. 
 
2. Rośnie żytko jak na drożdżach 
i zieleni się rzeżucha, 
pisankowych opowieści 
zając słucha, kurka słucha. 
Z bukiecikiem srebrnych bazi, 
w gości wybrał się baranek, 
a dla niego mała kurka 
kosz bajkowych ma pisanek. 
 
Ref.: Bajkowe pisanki, bajkowe… 

Piosenka - https://www.youtube.com/watch?v=UMl5kZ6DGas 

3. Po wysłuchaniu piosenki dziecko może opowiedzieć, o czym była, następnie wybiera 

postać lub czynność, którą będzie prezentować (np. skakanie zajączka, 

kurka/gdakanie, baranek/beczenie, malowanie pisanek, rosnąca rzeżucha, oblewanie 

na dyngusa). 

4. Zabawa „Zajęcze skoki”.

 
5. Na zakończenie zachęcam do wykonania masażyku. 

https://www.youtube.com/watch?v=UMl5kZ6DGas


Rodzic siada na dywanie, a dziecko siada za nim. Dziecko rysuje na plecach rodzica 

wzory zgodnie z poleceniami: jajo, paski, fale, kropki, zygzaki itp. Następnie następuje 

zamiana miejsc, ale rodzic nadal mówi głośno polecenia.   

 

KARTA PRACY DLA CHĘTNYCH  

 



Źródło: 

https://naturalnaedukacja.pl/2021/03/29/wielkanoc/?fbclid=IwAR2GISenrYdd2ibsEcBlj8hnFETF3hw

WrIp_C33h0LNqCN9twW1I0ySof7c  

Źródło - http://www.zawszekreatywnie.pl/2021/03/wielkanoc-w-przedszkolu-nauczanie.html 

Źródło - https://panimonia.pl/2021/03/28/wielkanoc-materialy-dydaktyczne-dla-przedszkolaka/ 

Zabawa popołudniowa 

Eksperyment „ Gumowe jajko”  

Na miłe popołudnie proponuje wykonać eksperymet, radość dziecka gwarantowana   

Czego potrzeba? 

 jajko (surowe) 

 ocet  

 kubek 

 talerzyk 

Jajo wrzucamy do octu i zakrywamy talerzem. Ten 

kwaśny zapach jest konieczny – to aromat nauki i 

mocnych wrażeń, które nadejdą! Zostawiamy całość na 

jedną dobę. W tym czasie ocet ścina białko, na skorupce 

widać bąbelki uciekającego powietrza. Po upływie 

jednego dnia, obieramy jajo ze skorupki i sprawdzamy co 

tam się wydarzyło. Po obraniu jajko wygląda jak 

ugotowane na twardo. Jest natomiast bardzo plastyczne. 

Jeśli dłużej posiedzi w occie, zaczyna się nawet odbijać. 

 

Źródło: https://panimonia.pl/2021/03/29/wielkanocne-tradycje-na-swiecie-prezentacja-dla-

przedszkolakow/ 

 

POWODZENIA   

 

Piątek 01.04.2021 

Aktywność ruchowa  

 

Temat : Wielkanocne zabawy ruchowe. 

Przebieg:  

1. Zabawa „ Wyścig z jajem” 

http://www.zawszekreatywnie.pl/2021/03/wielkanoc-w-przedszkolu-nauczanie.html
https://panimonia.pl/2021/03/28/wielkanoc-materialy-dydaktyczne-dla-przedszkolaka/
https://panimonia.pl/2021/03/29/wielkanocne-tradycje-na-swiecie-prezentacja-dla-przedszkolakow/
https://panimonia.pl/2021/03/29/wielkanocne-tradycje-na-swiecie-prezentacja-dla-przedszkolakow/


Potrzebna będzie łyżka - drewniana lub zwykła, i jajko. Uwaga: żeby zminimalizować 

straty w jajkach, polecam sztuczne!   Wyznaczamy start i metę, prosimy dziecko 

żeby przeniosło jajko na łyżce w taki sposób, aby nie spadło. Żeby nie było tak łatwo i 

przyjemnie, możemy mierzyć czas, zorganizować wyścig, zaproponować konkretny 

sposób poruszania się, np. tyłem, bokiem, stopa za stopą, na kolanach, wielkimi 

krokami, na palcach, na piętach, na bokach stóp, dołożyć przeszkody na które nie 

wolno nadepnąć, zawiązać oczy, z jajkiem między kolanami itd. Dziecko powinno 

starać się przez całą trasę trzymać wyprostowaną rękę. 

 

2. Zabawa „Kolorowe zajączki” 

 

Przygotowujemy karty - kliknij w podany link i pobierz 

https://drive.google.com/file/d/0B1vPG2uXBGClTHBUSURmakpfRGs/view 

 

Za pomocą taśmy mocujemy karty do podłogi. Ustawiamy je w dowolnej kolejności. 

Pierwsza opcja: wypowiadamy głośno nazwy kolorów i prosimy, żeby dziecko na nie 

skoczyło. Druga opcja: prosimy, żeby skoczyły na kolor, który zaczyna się na określoną 

głoskę. Trzecia opcja: dziecko ma zadanie skoczyć na dane kolory oprócz jednego 

przez nas wybranego. Jeżeli się pomyli – odpada. Czwarta opcja: mówimy w jednym 

ciągu kolory kart po których ma skakać dziecko, np. zielony, czerwony, żółty, 

niebieski. Dobre ćwiczenie na wzmocnienie pamięci   

 

3. Zabawa „Zbijające jajko” 

 

Potrzebujemy plastikowych kubeczków lub kręgli i plastikowe jajko. Wyznaczamy 

miejsce z którego będziemy rzucać, a po przeciwnej stronie ustawiamy kubki lub 

kręgle. Dzieci rzucają tak długo, aż wszystkie kubeczki/kręgle się przewrócą. 

 

4. Zabawa „ Zajączkowa przeprawa”  

 

Informujemy dziecko, że musimy pomóc Zajączkowi przedostać się przez rzekę na 

drugą stronę za pomocą tratwy. Pokazujemy dziecku, jeśli same nie będzie wiedziało, 

w jaki sposób poruszać się do przodu siedząc na gazecie, a na jego kolanach 

kładziemy zajączka (lub inną dowolną maskotkę). Muszą przedostać się do 

wyznaczonego miejsca, cały czas pilnując, żeby zajączek nie spadł. 

 

5. Zabawa „Jajka i kurczęta”  
 

Poruszanie się po pokoju w rytm dowolnej muzyki. Gdy Rodzic wyłącza muzykę, 
dziecko reaguje na jedno z poleceń. Gdy słyszy: Jajko, zwijaj się w kulkę i turla się z 
boku na bok, na słowa: Kurczak chodzi po pokoju na ugiętych kolanach i macha 
rękoma jak skrzydłami. 
 

Źródło: https://www.dzieckiembadz.pl/2017/04/wielkanocne-zabawy-ruchowe.html 

Źródło: Przewodnik „Plac zabaw” pięciolatek.  

 

https://drive.google.com/file/d/0B1vPG2uXBGClTHBUSURmakpfRGs/view
https://www.dzieckiembadz.pl/2017/04/wielkanocne-zabawy-ruchowe.html


 

Udanej zabawy   

 

 

 

Zabawa popołudniowa 
Zachęcam wykonać masażyki relaksacyjne które nasze przedszkolaki tak dobrze znają 

   

                                                                                     

Masażyk relaksacyjny „ Wiosna”  (rodzic dziecku) 

 

Stary niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie śni: 

Śniła mu się pisaneczka, ta co cała jest w 

kropeczkach. (uderzenia paluszkami- kropki) 

Była też w paseczki. (rysujemy paseczki) 

I w wesołe krateczki. (rysujemy krateczkę) 

Ta w malutkie ślimaczki. (rysujemy ślimaczki) 

I żółciutkie kurczaczki. (rysujemy kurczaczki- kółko, kółko, nóżki, dzióbek) 

Cii... wiosna, wiosna ach to ty! (całymi dłońmi). 

 

Masażyk relaksacyjny „PLACEK” 

 

Baba placek ugniatała, wyciskała, wałkowała – ugniatamy, uciskamy, wałkujemy plecy 

raz na prawo, raz na lewo – jak wyżej (pamiętamy o kierunkach) 

potem trochę w przód i w tył: -ugniatamy, uciskamy, wałkujemy plecy 

żeby placek dobry był. – okrągłym ruchem zataczamy koło na plecach 

Cicho... cicho... placek rośnie – szepczemy do ucha 

w ciepłym piecu u babuni. –okrągłym ruchem ogrzewamy plecy 

A gdy będzie upieczony każdy brzuszek zadowoli. –klepiemy po brzuchu 

 

Źródło: http://www.edukacja.edux.pl/p-18402-wielkanocne-zwyczaje-scenariusz-

zajecia.php 

Źródło: https://drive.google.com/file/d/0BzD2URs2Hx4eSjIza29QN2VRVUk/view 

 

 

 

Pozdrawiamy i życzymy dużo zdrowia oraz miłej zabawy :) 

Wtorek 06.04.2021 

Aktywność plastyczna  

 

Temat: „ Wielkanocny królik” z odrysowanej dłoni. 

Przebieg:  

http://www.edukacja.edux.pl/p-18402-wielkanocne-zwyczaje-scenariusz-zajecia.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-18402-wielkanocne-zwyczaje-scenariusz-zajecia.php
https://drive.google.com/file/d/0BzD2URs2Hx4eSjIza29QN2VRVUk/view


1. Na miły początek proponuję zabawę taneczną, dziecko ma za zadanie naśladować ruchy 

pokazywane w animowanym teledysku. 

Piosenka” Maskotki – uszka, ramiona” 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HcqwDI0FzRE&fbclid=IwAR1d4Hr

e7MyRolqKblNEr6tOVgKFfBnI3XmGRSAgIH_dQO0VYflJtksDDfU 

 

2. Praca plastyczna : wykonanie.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HcqwDI0FzRE&fbclid=IwAR1d4Hre7MyRolqKblNEr6tOVgKFfBnI3XmGRSAgIH_dQO0VYflJtksDDfU
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HcqwDI0FzRE&fbclid=IwAR1d4Hre7MyRolqKblNEr6tOVgKFfBnI3XmGRSAgIH_dQO0VYflJtksDDfU
https://www.youtubekids.com/
https://www.youtubekids.com/


 

 

GOTOWE    

Tak powstały kształt zająca dekorujemy wedle fantazji. Tylko ona Was tu ogranicza!  

Wskazówka ! 

Można ozdobić nosek zająca z filcowej podkładki, natomiast wąsy z kreatywnych drucików 

itp.  

3. Na zakończenie proponuję zabawę z gazetą do wiersza. 

 

Rodzicu, przeczytaj dziecku wiersz i udziel wskazówek jak ma wykonać zadanie.  

Zabawa ruchowa do wiersza A. Masłowskiej 

NA MOJEJ GAZECIE SIEDZĘ SOBIE (siedzenie) 

NA MOJEJ GAZECIE BĘBNIE SOBIE (uderzanie w gazetę dłonią) 

NA MOJEJ GAZECIE ŚPIĘ SOBIE (ułożenie się na gazecie) 

A KIEDY USŁYSZĘ TON (klaśnięcie dorosłego) 

SZYBKO UCIEKAM STĄD (zeskok z gazety) 

 Chodzenie z gazetą na głowie, tak by nie spadła 

 Chodzenie z gazetą miedzy kolanami tak, aby nie wypadła 

 Przeskakiwanie gazety ułożonej na podłodze:  do przodu, do tyłu (starsze dzieci) 

 

Udanej pracy, a przy tym mile spędzonych chwil z dzieckiem!   

 



Źródło: https://panimonia.pl/2021/03/28/wielkanoc-materialy-dydaktyczne-dla-

przedszkolaka/ 

Źródło: http://www.przedszkole.izabelin.pl/przedszkole/10-propozycji-zabaw-ruchowych-z-

wykorzystaniem-gazety-lub-kartki-papieru/ 

 

Zabawa popołudniowa:  

Na popołudnie proponuję trochę  odprężenia przy bajce 

relaksacyjnej, poproś dziecko aby wygodnie się położyło i najlepiej 

zamknęło oczy.      

ZAJĄCZEK WIELKANOCNY – bajka relaksacyjna  

 Zajączek wielkanocny po pracowitym ranku, gdy roznosił dzieciom prezenty, wraca 

wreszcie do swojego domku. Ścieżka wije się przez las. Jest cicho. Ptaki jeszcze się nie 

obudziły. Zajączek idzie powoli, nie ma siły na skakanie. Zmęczone łapki co chwila potykają 

się o wystające kamienie. Łapki bolą go od dźwigania ciężkiego kosza, a powieki ciążą do 

dołu, bo bardzo chce mu się spać. Przygarbił plecki i wolnym krokiem w końcu dociera do 

swojego domu. Otwiera drzwi, wciąga nosem zapach: 

- „O! Tylko w moim domu pachnie tak cudnie! To mój ulubiony zapach - świeża 

marchewka”. 

Siada w swoim ulubionym fotelu, wyciąga łapki. Wreszcie czuje się odprężony, spokojny, 

bezpieczny i zadowolony. Serce pracuje cicho i rytmicznie. Łapki rozluźniają się, a po całym 

ciele rozchodzi się przyjemne ciepło. Jego długie uszy muskają pierwsze promienie słońca i 

wiosenny wietrzyk. Zajączek zasypia. 

 Widzi zadowolone, uśmiechnięte buzie obdarowanych dzieci. Słyszy radosny śmiech. 

Dzieci biegają między drzewami po zielonej, wilgotnej trawie i szukają pisanek. 

 Zajączek budzi się i postanawia dołączyć do dzieci. Przeciąga się rozkosznie. Wykonuje 

kilka przysiadów, trzy skłony i cztery podskoki. Szybko myje ząbki. Przemywa oczy i pyszczek 

letnią, źródlaną wodą. Zjada chrupiącą marchewkę i wybiega z domu. 

 Na zewnątrz powietrze aż drży od szczebiotu ptaków, śmiechu dzieci, zapachu 

pierwszych wiosennych kwiatów i ciepła promieni słonecznych. Zajączek radośnie, w 

podskokach dołącza do zabawy.  

 

Źródło: http://przedszkole366.waw.pl/wordpress/wp-

content/uploads/2020/06/Bajki_terapeutyczne.pdf 

https://panimonia.pl/2021/03/28/wielkanoc-materialy-dydaktyczne-dla-przedszkolaka/
https://panimonia.pl/2021/03/28/wielkanoc-materialy-dydaktyczne-dla-przedszkolaka/
http://www.przedszkole.izabelin.pl/przedszkole/10-propozycji-zabaw-ruchowych-z-wykorzystaniem-gazety-lub-kartki-papieru/
http://www.przedszkole.izabelin.pl/przedszkole/10-propozycji-zabaw-ruchowych-z-wykorzystaniem-gazety-lub-kartki-papieru/
http://przedszkole366.waw.pl/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/Bajki_terapeutyczne.pdf
http://przedszkole366.waw.pl/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/Bajki_terapeutyczne.pdf


Dla chętnych dzieci:  

 

Źródło: https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2019/03/wielkanoc-25-stron.pdf 

 

https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2019/03/wielkanoc-25-stron.pdf


ŚRODA 7.04.2021 

Aktywność matematyczna 

 

Temat: Zabawy matematyczne – mierzymy razem.  

Przebieg: 

1. Na początek, zabawa muzyczno-ruchowa: „Jarzynowa 
gimnastyka”. 

https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs 
 

2. Zabawy matematyczne: 

 

a) Kto jest wyższy  

Na początek spróbuj z dzieckiem „na oko” zmierzyć wszystkich 

domowników. Ustalcie, kto jest najwyższy, kto jest niższy, a kto 

najniższy. 

 

b) Jestem wyższy/niższy  

Spróbuj porównywać wzrost swój i dziecka do przedmiotów z 

Waszego najbliższego otoczenia, np.: „Ja jestem niższa od szafy, ty 

jesteś niższy od stołu”, „Krzesło jest niższe ode mnie, ale wyższe 

od ciebie” itp. Możecie się tak bawić nie tylko w domu, lecz także 

na placu zabaw, na spacerze, w parku. 

 

c) Najkrótszy-najdłuższy  

Przygotuj 10 pasków kolorowego papieru o różnej długości (od 1 do 10 cm) i 

poproś dziecko, aby ułożyło je od najkrótszego do najdłuższego lub od 

najdłuższego do najkrótszego. Naklejcie na karton płotek z pasków, który 

powstał w ten sposób, i ozdóbcie każdy z paseczków. 

 

d) Stopa za stopą  

Ustawiaj stopę za stopą i wspólnie z malcem liczcie kolejno dostawiane stopy. W 

ten sposób możecie zmierzyć długość salonu, kuchni, korytarza itp.  

 

e) Łokciowa miarka  

Zmierzcie łokciem długość stołu, wysokość krzesła, długość kanapy itp. 

Przypominamy, że jeden łokieć to odległość od czubka dłoni do łokcia. 

 

Źródło: Dziecinnie prosta matematyka 

 

3. A teraz czas na masażyk relaksacyjny Zwierzęta z wiejskiego podwórka.  

https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs


Rodzicu, zrób dziecku taki masaż, a następnie zamieńcie się miejscami  

 

Na podwórku wielki gwar   (dłonie na płasko masują plecy),  

piesek szczeka: hau, hau, hau  ( dłonie na płasko uderzają delikatnie plecy),  

kurka dziobie: dziób, dziób, dziób  (pojedynczo paluszki pukają w plecy),  

owca biegnie: tup, tup, tup   (dwa paluszki udają że biegną po plecach).  

Baran rogi ostrzy swe   (kanty dłoni pocierają plecy),  

świnka w błocie tapla się   (dłonie na płasko masują plecy),  

konik biegnie: ram, tam, tam    (dłonie zwinięte w piąstki uderzają w plecy),  

kotek miauczy: miau, miau, miau   (łaskotanie za uchem kolegi).  

 

Zabawy popołudniowe 

 

 Kotki na spacerze -zabawa ruchowa  

W dowolnym rytmie wystukiwanym przez rodzica dziecko czworakuje po dywanie .Gdy 

sygnał milknie dzieci - kotki przeciągają się , robią koci grzbiet i miauczą .Zabawę 

powtarzamy kilkukrotnie . 

 

 Koniki i przeszkody - zabawa ruchowa  

Rozkładamy na podłodze w kilku miejscach kartki . Dzieci biegają w dowolnym rytmie 

unosząc wysoko kolana  a gdy napotkają przeszkodę ( kartkę ) przeskakują przez nią 

wydając głos : iha , iha i biegną dalej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA PRACY 

 

 
 

Życzymy dobrej zabawy  

 

 



CZWARTEK 8.04.2021 

Aktywność muzyczna 

 

Temat: Zapoznanie z piosenką  Piórko z podwórka.  

Przebieg: 

 

1. Zabawa paluszkowa na powitanie.  

Usiądźcie naprzeciwko siebie. 

Wspólnie recytujcie wierszyk i 

wykonujcie zadania. Dodajcie inne 

części ciała.  

 

„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. Zachęcam do zapoznania dziecka z tekstem i melodią piosenki pt. „Piórko z 

podwórka”.   

 

         Piórko z podwórka 
Ewa Stadtmuller, muzyka: Maria Broda-Bajak 

 

I. Wpadło piórko na podwórko... O, o, o!  

Kurka gdacze: – Ja je wezmę! Ko, ko, ko! 

 Idzie kaczka – nieboraczka: – Kwa, kwa, kwa!  

Ona także na to piórko chrapkę ma.  

 

II. Mały kotek wlazł na płotek: – Miau, miau, miau!  

On tym piórkiem też by się pobawić chciał.  

Biała kózka kręci głową: – Me, me, me!  

Skąd to piórko na podwórku wzięło się?  

 

III.  Muczy krowa – mądra głowa: – Mu, mu, mu!  

Ja wam powiem, kto to piórko zgubił tu.  

Nagle słychać gdzieś z oddali: – Kle, kle, kle!  

Ja tym piórkiem dzisiaj z wami witam się. 

 



Piosenka: https://przedszkolezrodelko.edu.pl/zolty-kurczaczek-zabawy-dla-grupy-

maluszkow/piorko-z-podworka-wersja-wokalna-pd-mp3-0-3018/ 

 

Rodzicu, zapytaj dziecko,  

 jakie zwierzęta wystąpiły w piosence. 

 jakie odgłosy wydawały zwierzęta.  

 

Źródło: Bliżej przedszkola 

 

3. Zwierzęta na wsi. Co to za zwierzę? Poznaj zwierzę po dźwięku  

 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=8sRL78r9JS0&fbclid=I

wAR0EYbFmAuk6UHE_jUlyAUBfz1IGQ7XoQO_WQTTczu_mBPZHND2z2m09

mbc 

 

 

4.  Zabawa ruchowa „ Tyle kroków ile głosek”.  

Dziecko stoi na końcu dywanu, a rodzic po drugiej stronie. Rodzic wypowiada 

nazwy zwierząt np.: krowa, kot, kura, kogut, koń, pies itp., a dziecko dzieli je na 

głoski i wykonują tyle kroków do przodu, ile głosek jest w danym słowie. Zabawę 

prowadzimy wypowiadając 6-8 nazw zwierząt. 

 

 

Zabawa popołudniowa  
 

Na miłe popołudnie zachęcam do wykonania z dzieckiem ciekawego 

eksperymentu  

 

https://przedszkolezrodelko.edu.pl/zolty-kurczaczek-zabawy-dla-grupy-maluszkow/piorko-z-podworka-wersja-wokalna-pd-mp3-0-3018/
https://przedszkolezrodelko.edu.pl/zolty-kurczaczek-zabawy-dla-grupy-maluszkow/piorko-z-podworka-wersja-wokalna-pd-mp3-0-3018/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=8sRL78r9JS0&fbclid=IwAR0EYbFmAuk6UHE_jUlyAUBfz1IGQ7XoQO_WQTTczu_mBPZHND2z2m09mbc
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=8sRL78r9JS0&fbclid=IwAR0EYbFmAuk6UHE_jUlyAUBfz1IGQ7XoQO_WQTTczu_mBPZHND2z2m09mbc
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=8sRL78r9JS0&fbclid=IwAR0EYbFmAuk6UHE_jUlyAUBfz1IGQ7XoQO_WQTTczu_mBPZHND2z2m09mbc


 
Źródło: Moje małe eksperymenty Montessori. 

 

Życzymy udanego dnia i świetnej zabawy  

 

 

PIĄTEK 9.04.2021 

Aktywność ruchowa 

 

 



Temat: Zabawy ruchowe Zwierzęta z wiejskiego podwórka.  

 

Przebieg:  

1. Dzień dobry zwierzątka- zabawa fabularyzowana usprawniająca narządy 

mowy 

 

Bardzo wcześnie rano wszystkie zwierzęta jeszcze smacznie spały. Kogut i kury 

w kurniku na grzędzie (oblizywanie czubkiem języka górnych zębów po 

wewnętrznej stronie), krowa i koń w oborze (unoszenie języka za górne zęby 

i cofanie go do podniebienia miękkiego), a piesek w budzie (język w 

przedsionku jamy ustnej, oblizywanie górnych zębów). 

Pierwszy obudził się kogut, wyskoczył z kurnika (szerokie otwieranie buzi i 

wysuwanie języka nie dotykając o zęby), rozejrzał się po 

podwórku (kierowanie języka w kąciki ust, przy szeroko otwartych ustach), 

wyskoczył na płot (unoszenie języka nad górną wargę) i głośno zapiał –

 kukuryku!! 

Głośne pianie koguta obudziło kury, które zawołały – ko – ko – ko!! Na śniadanie 

kurki zjadły ziarenka (chwytanie ziarenek ryżu preparowanego wargami). 

Obudził się też piesek, zaszczekał – hau hau, hau!! Pobiegał w koło 

podwórka (usta szeroko otwarte, oblizywanie warg ruchem okrężnym). 

Zmęczył się bardzo tym bieganiem i dyszy (wysuwanie szerokiego języka do 

brody). 

Wyszedł także ze swej kryjówki kotek i zamiauczał – miau, miau!! Wypił 

mleczko z miseczki (wysuwanie języka nad dłońmi ułożonymi w kształcie 

miseczki). 

W chlewiku świnka zaczęła potrącać ryjkiem drzwi (wysuwanie warg do 

przodu jak przy samogłosce u). 

Krowa zaryczała – muu, muu!! A koń zaparskał, że też już nie śpi (parskanie, 

kląskanie). 

A ty co mówisz wszystkim rano, gdy się 

obudzisz? (dzień dobry). 

 

2. Zabawy ruchowe.  

 

 Zabawa orientacyjno-porządkowa „Lis i 

kura” 

Wyznaczamy miejsce, gdzie znajduje się kurnik. 

Siedzi w nim na grzędzie kura – dziecko 

(skrzyżnie, z wyprostowanymi plecami). Na 

ustalony dźwięk instrumentu, kura opuszcza kurnik, wychodzi na podwórko i je 

ziarno (dziecko w przysiadzie, stuka palcem o podłogę). Na hasło: Lis się skrada, 

kura jak najszybciej wraca do kurnika i zajmuje w nim wcześniej ustalone miejsce. 



 

 

 Zabawa bieżna „Konik na wybiegu” 

Dziecko jest konikiem. Biega po łące zgodnie z rytmem wygrywanym przez rodzica 

na instrumencie: idzie stępem (powoli, wysoko unosząc nogi), biegnie kłusem 

(biegnie na palcach, ale jeszcze nie bardzo szybko), galopem (biega szybko, na całych 

stopach). Podczas poruszania się kląska językiem – naśladuje uderzenia końskich 

kopyt. 

 

 Zabawa ruchowa z elementem równowagi – „Sprytny kotek” 

Rodzic rozciąga w pokoju kolorowy sznurek (płotek), mniej więcej na wysokości 

kolan dziecka. Dziecko jest kotkiem i ustawia się przed płotkiem. Następnie 

przechodzi nad nim tak, aby go nie dotknąć. Jeśli dziecko dotknie sznurka, próbuje 

przejść kolejny raz. 

 

 Zabawa ruchowa z elementem skoku i podskoku – „Kotek na drabinie” 

Rodzic układa w rzędzie, jedna za drugą, kolorowe szarfy z bibuły (ułożenie 

poziome) – szczebelki drabiny. Przed drabiną ustawia się dziecko (kot). Przeskakuje 

obunóż ze szczebelka na szczebelek (z szarfy na szarfę), starając się nie ominąć 

żadnego z nich. 

 

 Zabawa ruchowa „ Klaśnij, tupnij, podskocz”. 

 

Do tej zabawy będzie nam potrzebna kostka do gry. Dzieci poruszają się pokoju. 

Rodzic trzyma w ręku kostkę, na sygnał słowny rodzica dzieci zatrzymują się, 

rodzic turla kostką  a one wykonują polecenia:  

– Klaśnij tyle razy ile jest oczek na kostce.  

– Tupnij tyle razy ile jest oczek na kostce.  

– Podskocz tyle razy ile jest oczek na kostce. Na zakończenie zachęcamy do 

ulepienia z plasteliny dowolnego zwierzątka wiejskiego, oraz do skorzystania z 

zaproponowanych przez nas kart. 

 

 

3. „Poranek na wsi” – opowieść słowno-ruchowa. Zadaniem dziecka będzie 

wykonywanie odpowiednich ruchów, o których mowa w opowiadaniu.  

 

,, Noc bardzo szybko minęła i zaczęło świtać. Całe gospodarstwo powoli budziło się do 

życia (dziecko powoli się przeciąga). Jako pierwszy wstał pies Mars i wesoło merdając 

ogonem, zaczął biegać po podwórzu (porusza się na czworakach). Jego głośne 

szczekanie obudziło kota Puszka, który przeciągnął się mocno jeden raz (wykonuje koci 

grzbiet), potem drugi (powtarza ćwiczenie), po czym ziewnął głośno (ziewa) i wyjrzał na 

zewnątrz. Nim zdążył cokolwiek powiedzieć, ujrzał spacerujące po podwórzu 

kury (kładzie ręce na biodrach i porusza się, obciągając palce stóp), które od czasu do 



czasu grzebały w ziemi w poszukiwaniu ziaren i robaczków (pociera o dywan raz jedną 

nogą, raz drugą). Tuż za nimi na powitanie dnia wyszły gąski, które szły jedna za drugą, 

śmiesznie poruszając kuperkami i wyginając długą szyję raz w prawo, raz w lewo (idzie 

od czasu do czasu przykucając, porusza głową w prawo i lewo). A kiedy dotarły do 

stawu, wskoczyły doń zadowolone (zatrzymuje się i podskakuje). Nawet krowa Aniela 

zdążyła się obudzić. Leniwie pokręciła mordą i oblizała się wielkim językiem (oblizuje 

się, poruszając językiem raz w jedną, raz w drugą stronę). Zaraz ruszyła zjeść trochę 

siana, nim ubiegną ją baranki, które już podskakiwały, pędząc w stronę 

żłobu (podskakuje). Tak, chyba całe podwórko już się obudziło. Ale… Zaraz, zaraz! A 

gdzie jest kogut?! (przykłada dłoń do czoła i rozgląda się). Jest w kurniku! Biedaczek 

zaspał! (łapie się za głowę). To może pozwólmy mu dziś dłużej pospać. Nie budźmy go 

(kładzie palec na ustach i siada na dywanie). 

 
Źródło: Bliżej przedszkola.  

 

Zabawa popołudniowa  

Kolorowanka w woreczku 

Wystarczy na woreczku strunowym namalować jakiś obrazek, do środka wcisnąć kilka 

kleksów farb w tubkach i zabawa gotowa! 

 

 



 

Źródło: https://www.mamawdomu.pl/2016/11/woreczki-sensoryczne.html 

 

 

Mamy nadzieję, że miło spędzicie wspólny czas  

 

 

 

 

https://www.mamawdomu.pl/2016/11/woreczki-sensoryczne.html

