
                                         06.04. 2021  WTOREK 

 Temat: Stemplowanie twórcze farbami  i plastikowym widelcem  ,,Wiosenna rabatka kwiatowa’’ .                                                                                                                   

                                                

  Przebieg: 

1. Zabawa na powitanie ,, Wiosno hej !’’ .Do zabawy przygotujcie sobie małe zmiotki do zamiatania lub  
miotełkę zrobioną ze starej gazety . Zadaniem dziecka jest wysłuchanie piosenki i  potem odtwarzanie 
ruchów sprzątania w rytm melodii i słów piosenki  . Piosenkę   do zabawy  znajdziecie pod linkiem  
https://www.youtube.com/watch?v=sxT4UW_lyAo 

2. Dziecko słucha  wiersza czytanego przez rodzica,, W naszym ogródeczku”  H. Zdzitowieckiej.    
 

                                                                   
Źródło ;  https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/238185-prace-w-ogrodzie 
  
W naszym ogródeczku 
zrobimy porządki- 
zagrabimy ścieżki, 
przekopiemy grządki. 
  
Na grządkach wyrośnie 
fasolka, marchewka, 
sałata i groszek 
czerwona rzodkiewka. 
  
W naszym ogródeczku 
posiejemy kwiatki 
będą nam pachniały 
i fiołki i bratki. 

 



3 .Rodzic zadaje dziecku  pytania : 

- o czym opowiadał wiersz? 

-jakie prace wykonujemy wiosną w ogrodzie ? 

-co robimy najpierw a co potem ? 

-co można uprawiać w ogrodzie ? 

- jakie narzędzia potrzebne są do tych prac ? 

4. Rodzic pokazuje obrazki narzędzi ogrodniczych i nazywa je, wyjaśnia do czego służą ; 

         
Źródło https://blizejprzedszkola.pl/jesien-konczy-prace-w-ogrodzie-cz-1-pd,3,7523.html 

5.  Zabawa ruchowa ,,Pszczoły zbierają  nektar z kwiatów’’(wytnijcie z kolorowego papieru  kilka 
kształtów kwiatów) 
Dziecko  przy dowolnej muzyce  biega  naśladując  latanie i głos pszczółki  ,  omija  kolorowe  kwiaty 
rozłożone na podłodze . Podczas przerwy w muzyce  przykuca  na takim kolorze  kwiatka jaki wymieni 
rodzic. Powtarzamy zabawę 3-4 razy zmieniając kolory kwiatów  .  

6. Wykonanie pracy plastycznej ,,Wiosenna rabatka kwiatowa ‘’ 

A teraz  będziemy tworzyć  wiosenną  rabatkę kwiatową , która  będzie mogła ozdabiać i rozweselać wasz 
pokój . Do wykonania pracy przygotujcie kolorowe farby rozrobione w kolorach ; zielonym , żółtym 
,czerwonym , różowym , niebieskim ,kartkę papieru ,pędzel i plastikowy  widelec . Najpierw na kartce 
dziecko  maluje  trawę oraz łodygi kwiatów zieloną farbą. Następnie zęby widelca moczy w farbie  i 
przyciska je do kartki, aby odbić kształt kwiatu na łodydze. Za każdym razem zmienia kolor farby  i odbija 
kolejne kwiaty tulipanów, dokładnie dociskając. Gotową pracę odstawiamy do wyschnięcia. 



                             
Źródło https://zabawyzdzieckiem.pl/zabawy/                                                                                                         

                                            Zabawa popołudniowa  

1. Zabawa z zakresu  profilaktyki logopedycznej „Wiosna w ogrodzie”  wg  tekstu Patrycji Siewiera -
Kozłowskiej.                                                                                                                                                                                  
W ogródku na grządkach Robimy porządki: Ziemię spulchnimy                                                                        
Dziecko poruszają językiem jak łopatką w dolnej części jamy ustnej, za dolnymi zębami.                                          
Trawkę pograbimy,                                                                                                                                                                
Górnymi zębami niczym grabiami dzieci „przeczesują” delikatnie język – od czubka ku tyłowi. Wytyczymy 
grządki.     Czubkiem języka rysują grządki na podniebieniu: podłużne pasy od wałka dziąsłowego ku 
tylnej części podniebienia twardego.                                                                                                                     
A teraz na grządkach Sypiemy nasionka: Na pierwszej maciejka,                                                                              
Przesuwają język wzdłuż dolnych zębów, po wewnętrznej stronie.                                                                                        
A na drugiej groszek, Przesuwają język wzdłuż górnych zębów, po wewnętrznej stronie.                                                
Na trzeciej fasolka, Dotykają czubkiem języka górnej wargi, przesuwając go od prawej do lewej strony.                                                                                                                              
Na czwartej nasturcje Przesuwają czubkiem języka po dolnej wardze.                                                                                     
I gotowe – proszę!  

2. Zabawa  ruchowa z elementem równowagi „Kogut na płocie”  
Dziecko biega w tempie podanym przez rodzica, który wystukuje rytm ręka o plastikowa miskę. Gdy 
rodzic przestaje grać, dziecko zatrzymuje się i na hasło: Kogut na płocie! Dziecko staje na jednej nodze, 
ramiona rozkłada szeroko w bok, unosi lekko głowę i naśladuje pianie koguta. Jeśli dziecku uda się zapiać 
5 razy i nie dotknąć drugą nogą do podłogi, to zostaje królem podwórka.                                                       
                                                                           
                                                                Życzę miłej zabawy  !  
 
 

 



                                                   07.04. 2021  ŚRODA    

Temat ; Zabawy matematyczne ,,Raz  dwa trzy – policz ty ‘’  

1. Na początek  proponuję   zabawę z wiosenną  wyliczanką. Rodzic kilka razy czyta wyliczankę  
dziecko powtarza , następnie próbuje mówić ją  samodzielnie . 

                   Raz i dwa, raz i dwa, 
                   przyszła wiosna, słońce da. 
                   Trzy i cztery, trzy i cztery, 
                   słońce da nam uśmiech szczery. 
                   Pięć i sześć, pięć i sześć, 
                   uśmiech wszystkim trzeba nieść. 
                   Siedem, osiem, siedem, osiem, 
                   wiosna chce się kąpać w rosie. 
                   Dziewięć, dziesięć, schowaj sanki, 
                   to już koniec wyliczanki. 1,2,3,4,......itd.  

 
2. Rodzic wskazuje na ilustrację, a dziecko podaje nazwy kwiatów. Następnie pyta ile jest kwiatów na 
obrazku ,dziecko liczy i podaje ilość. Rodzic sprawdza  poprawność liczenia (w razie potrzeby pomaga 
liczyć) Rodzic  prosi by dziecko pokazało tyle paluszków ile jest tulipanów ,  i tyle ile jest krokusów . 

 

  

 żródło 
https://przedszkolankowo.pl/2017/01/21/wiosenne-kwiaty-plansze-zestaw-1 

3. Zabawa  „Wiosenne kwiaty”. Do zabawy przygotujcie  małe i duże łyżki z kuchennej zastawy Rodzic układa 
przed dzieckiem 5 łyżeczek. Mówi dziecku, że to są wiosenne kwiaty ,,tulipany’’ 
-„Ile jest wiosennych kwiatów?” (dziecko liczy samo, a następnie liczymy jeszcze raz razem z dzieckiem) 
- Dokładamy jedną łyżeczkę – „Ile teraz jest kwiatów?” 
- Rozkładamy 4 duże łyżki w pewnej odległości od małych łyżek. 
- Wskazujemy na małe łyżki i na duże  – „To są kwiaty, i to są kwiaty, czy wyglądają tak samo?” 
- „Które kwiaty są większe?” 
- „Ile jest dużych kwiatów?” 



- Dokładamy dwie duże łyżki – „Ile teraz jest dużych kwiatów?” 
- "A ile jest małych kwiatów?"  
- Czy małych kwiatów i dużych kwiatów jest tyle samo?" 
 

4. Zabawa ruchowa z piosenką DJ Miki -,,Ręce do góry’’ - sł. Gosia Kosik, produkcja muzyczna Krzysztof 
Palczewski  znajdującej się pod linkiem  https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464 

5.    Zapraszam teraz do  wydrukowania i  wykonania przez  dziecko  karty pracy .  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZABAWY POPOŁUDNIOWE  

1. Zabawa ruchowa „Wiosna ”. Dziecko tańczy przy dowolnej  muzyce, gdy muzyka cichnie na hasło 
,, słonko wschodzi  ‘’– wspina się od dołu  na palce i wznosi ręce w górę, na hasło ,,pada deszcz’’ – 
naśladuje paluszkami  spadające krople deszczu,  na hasło – rosną kwiaty – obraca się wokół 
własnej osi.  

2. Proponuję  założenie  wspólnie z dzieckiem hodowli szczypiorku wg załączonej instrukcji . 
Dziecko codziennie będzie miało okazję obserwować  , podglądać wzrost roślin ,co  wpłynie na 
rozwój jego zainteresowań i ciekawości świata . wyhodowany szczypiorek wykorzystajcie do 
wspólnego przygotowania wiosennych  zdrowych kanapek . 

 

                           Życzę  powodzenia i miłej zabawy  !  

 

 

 

 



                                     08. 04. 2021  CZWARTEK          

          Temat ; Wiosenne  rodzinne zabawy  muzyczne.                                                                                                                              

PRZEBIEG;  

1. Zabawa na dobry początek przy piosence ,,Jeśli  jesteś dziś 
szczęśliwy’’. .https://www.youtube.com/watch?v=VkEa7ybveYU 

Rodzic wspólnie z dzieckiem tańczy, śpiewa i  naśladuje proste ruchy .                                                       

2. Wspólny śpiew rodzica i dziecka  piosenki   „Wiosna w ogródku”- Fasolki r(powtórzenie  i 
utrwalenie słów ).Tekst i melodia piosenki znajdują się na: 
https://www.youtube.com/watch?v=gpZElYqu1Ag 

3. Zabawa ruchowa przy muzyce  ,, Kwiaty pani wiosny ‘’-Rozłóżcie na podłodze  3-4 kolorowe 
poduszeczki, kocyki czy chusty- to będą  kwiaty na wiosennej łące .Włączcie dowolną rytmiczną  
muzykę. Poproście dziecko by tańczyło lub biegało rytmicznie pomiędzy poduszeczkami . Na  
przerwę w muzyce  rodzic zwraca się do dziecka,,..usiądź na czerwonym kwiatku ....Policzcie 
razem powoli do 5 i ponownie włączcie muzykę . Powtórzcie zabawę kilka razy zmieniając w 
poleceniach kolory poduszek -,,kwiatków’’ ( można podczas zabawy wykorzystać utwór   
"Wiosna" Antonio Vivaldiego) 

                                                 https://www.istockphoto.com/pl/wektor/ 

4. Zabawa muzyczna rozwijająca motorykę małą „Muzyka z nakrętek” . Rodzic włącza jeszcze 
raz  piosenkę ,,Wiosna  w ogródku ‘’i podaje dziecku 2 duże nakrętki od słoików , które zmienią się 
w instrumenty muzyczne . Podczas  zwrotki   dziecko wykonuje ruchy koliste, pociera  nakrętki o 
siebie,  a w refrenie   uderza nakrętkami o siebie tworząc akompaniament-muzykę .  

5. Zabawa słuchowo-  rytmiczna  „Skąd  dochodzi dźwięk”  
 Dziecko ma zawiązane oczy. Rodzic  idzie przed nim i wydobywa  dźwięki  np. przez uderzanie 
klockiem o  klocek.  W ten sposób  rodzic wskazuje drogę.  Dziecko z zawiązanymi oczami  kieruje 
się słuchem     i podąża za rodzicem . Po chwili można dokonać zamiany. Dla urozmaicenia za 
każdy razem do wydobywania dźwięków można zastosować inne przedmioty np ; łyżki ,pudełka 
drewniane , metalową miskę i łyżkę..itp. 

6. Zabawa rytmiczno –muzyczna   „Wiosenny deszczyk” 
Zapraszam do ostatniej zabawy , do której należy  przygotować woreczek foliowy, reklamówkę albo stronę z 
gazety . Zabawa znajduje sie pod linkiem ; 
https://www.youtube.com/watch?v=q37wt0n7wPA 

 

 



ZABAWA POPOŁUDNIOWA  
 
Zabawa  paluszkowa  z liczeniem  pt. ,,Zajączki”. Małgorzaty Barańskiej   

 Rodzic recytuje wiersz. Dziecko trzyma otwartą dłoń  i porusza wszystkimi palcami-,,zajączkami’’. 
Palcami drugiej dłoni zamyka i przytrzymuje palce , licząc  ile pozostało zajączków .Takie ruchy  za 
zmienną  liczbą palców wykonuje  podczas całego wiersza . 

Pięć zajączków małych kica na polanie.                                                                                         
Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie?                                                                                            
Pięć zajączków małych kica na polanie.  

 Gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie? 
Pięć zajączków małych kica na polanie. 
Gdy się trzy schowają, ile tu zostanie? 
Pięć zajączków małych kica na polanie. 
Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? 
Pięć zajączków małych kica na polanie. 
Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie? 
Pięć zajączków małych już do mamy kica     (dziecko porusza palcami dłoni ) 

Kocha je ogromnie mama zajęczyca        (dziecko zaplata palce obu dłoni i lekko kołysze dłońmi) 

 

 

 
 
 

                                                                              
 
 
                                                            
                                                                            Życzę miłej zabawy  !  
 

 
 

 

 

 

 

 



 

                                    09.04.2021  PIĄTEK  

Temat zajęcia: „Kolorowy zawrót głowy” – zestaw ćwiczeń ruchowych  z wykorzystaniem kartek 
papieru  

1. Zabawa orientacyjno-porządkowa. „Świeci słonko” –  Dziecko porusza się swobodnie po całym 
pokoju. Na hasło: Świeci słonko zatrzymuje się i wystawia twarz do słońca. 

2. Ćwiczenia ramion.   „Kolorowy marsz” –Dziecko maszeruje po obwodzie koła, naprzemiennie 
unosząc i opuszczając trzymaną przed sobą kartkę.  

3. Zabawa bieżna. „Kolorowy slalom” Rodzic układa kartki w jednej linii, z zachowaniem 
odległości około dwóch kroków między nimi. Dziecko biegnie slalomem pomiędzy kartkami. 

4. Ćwiczenie mięśni  karku.  „Słońce” Przedszkolak porusza się po obwodzie koła, przyciska kartkę 
brodą do obojczyka tak, aby nie upadła. Na hasło: słońce zatrzymuje się i unosi głowę. Po chwili 
podnosi kartkę z podłogi i kontynuuje ćwiczenie.  

5. Zabawa skoczna „Podskoki”. Maluch układa kartkę na podłodze i staje na niej. Następnie 
wykonuje podskoki do przodu lub do tyłu, w zależności od polecenia Rodzica, np. Skaczemy do 
przodu. Skaczemy do tyłu. Skaczemy w bok.  

6. Ćwiczenia stóp. „Kolorowe kule”. Dziecko staje bosymi stopami na kartce i poruszając palcami, 
próbuje ją „zmiąć”. 

7.  Zabawa rzutna. „Kule w górę” .Przedszkolak podnosi kartkę z podłogi i formuje z niej kulkę. 
Następnie maszeruje po obwodzie koła i na sygnał podrzuca ją, po czym próbuje złapać.  

8. Zabawa wyciszająca. „Spokojne kolory”. Dziecko siada na dywanie i do dźwięków dowolnej 
spokojnej muzyki rozkłada swoją kulkę i rozprasowuje kartkę dłońmi. Następnie kładzie się na 
plecach i umieszcza kartkę na brzuchu. Wciągając powietrze nosem i wypuszczając ustami, 
obserwuje unoszącą się kartkę.  
                                                         ( źródło: Czasopismo „Bliżej Przedszkola” nr. 2  2019)  

 

 

            ZABAWA  POPOŁUDNIOWA 

 Zabawa dydaktyczna ,,Kwiaty w ogródeczku ‘’-  (potrzebne będą kolorowe klocki  plastikowe  nakrętki 
od słoików  oraz słomki . (coś co mają Państwo w domu i może posłużyć jako płatki i łodyga kwiatów ) 
Rodzic  wypowiada  krótkie zdania , dziecko musi ułożyć z zebranych rzeczy sylwety kwiatów.  

W małym wiosennym ogródeczku rosły trzy kwiaty. Pierwszy kwiat był trzypłatkowy.                                       
Drugi kwiat, miał płatków cztery.                                                                                                                                           
Trzeci kwiat, był największy, bo miał płatków aż pięć.                                                                                                                      

Rodzic po ułożeniu  przez dziecko trzech sylwet  kwiatów pyta ; który kwiat miał 4 płatki ...który                       
3 płatki , a który 5. Rodzic zachęca dziecko do używania liczebników porządkowych .  

 

                                                                  Życzę  powodzenia i miłej zabawy  !  

 

 


