
WTOREK 6.IV.2021 

Temat: Temat dowolny -technika kropkowania (pointylizm). 

Pointylizm- technika malarstwa kropkowego, wykorzystująca dość gęsto rozmieszczone 

kropki. Osoby zainteresowane zapraszam do obejrzenia filmu poświęconego tej technice: 

https://www.youtube.com/watch?v=XtmDKsc9LVI 

1. Rozmawiamy z dziećmi na temat co by chciały wykropkować. Zachęcamy, aby było 

to coś prostego: piłka, kwiat, wazon. 

2. Przygotowujemy: patyczki do uszu, białą kartkę oraz farby plakatowe w różnych 

kolorach, zaproponowanych przez dzieci. Zamiast patyczków dzieci mogą także 

wykorzystać własne palce. 

3. Zapraszamy dzieci do wykonania pracy na wymyślony przez nie temat, zwracając 

przy tym uwagę na gęstość rozmieszczonych kropek. Dziecięcej twórczości 

towarzyszyć może muzyka relaksacyjna na przykład: 

https://www.youtube.com/watch?v=hlWiI4xVXKY. 

4. Oglądając efekty pracy dzieci można przemycić kilka słów o neoimpresjonistach i 

pokazać ich prace na przykład Georges’a Seurat 

 

  

 „Port w Marsylii” 

 „Cyrk” 

 

Pamiętajmy! „Każdy artysta zaczynał kiedyś jako amator”. Ralph Waldo Emerson. 

Zabawa popołudniowa 

Zabawy paluszkowe na dodawanie wg publikacji Małgorzaty Barańskiej „Ja was 

palce dobrze znam”. 

• Pokaż 0, dołóż 1.Ile palców razem masz?  

Było zero, a jest …(ile). czy odpowiedź znasz? 

https://www.youtube.com/watch?v=hlWiI4xVXKY


(dziecko wysuwa przed siebie piąstkę, a następnie kciuk, którym kręci, 

rytmicznie powtarzając rymowankę) 

• Pokaż jeden, dodaj 1.znakomicie, właśnie tak. 

Ile tu jest razem palców? Gdy policzysz daj mi znak. 

(dziecko trzyma przed sobą rękę z wysuniętym kciukiem. Następnie wysuwa 

palec wskazujący tej samej ręki. Porusza w trakcie recytowania rymowanki 

piąstką z wysuniętym kciukiem i palcem wskazującym. Na zakończenie 

wykrzykując dwa, wznosi je w górę). 

• Pokaz 2 i dołóż 1. Ja te liczbę znam, a ty? 

Dwa, a potem jeszcze 1to jest razem…3. 

(do ułożenia z poprzedniej rymowanki, dzieci dokładają palec środkowy. W 

rytm wierszyka dzieci kiwają ręką z wysuniętymi palcami). 

• Pokaż 3 i dodaj 1. Policz, ile to jest razem. Jaką sumę uzyskamy? Kto 

odpowiedź zna tym razem?.... 4 

(przedszkolak wysuwa piąstkę z 3 palcami, do których dokłada kolejny palec. 

W razie potrzeby może sobie pomóc drugą ręką. Porusza nimi rytmicznie 

recytując wierszyk) 

• Pokaż 4, dołóż 1. Zsumuj, gdy masz chęć. 

4 palce dodać 1 to na pewno …5 

(dzieci poruszają rytmicznie 4 paluszkami, dokładają 1. Na zakończenie 

przybijamy piątkę) 

Dłoń można odrysować, wyciąć, ozdobić według własnego pomysłu. A dla zainteresowanych 

propozycje innych zabaw paluszkowych na stronie: 

https://www.youtube.com/watch?v=pf8GZMw_3kY  

 

 
 

 

 

Przybij piątkę i baw się dobrze! 

 

ŚRODA 7.IV.2021 

Temat: Bawimy się w sklepy. 

 

1.Wstępem do zajęcia może być bajka Kot-o-ciaki „Wycieczka do sklepu” 

https://www.youtube.com/watch?v=7N3zwMFwNi8Porozmawiajmy chwilę o 

zachowaniu Kot-o-ciaków.  

2.Warto zapoznać dzieci z nominałami banknotów i monet. 

https://www.youtube.com/watch?v=pf8GZMw_3kY
https://www.youtube.com/watch?v=7N3zwMFwNi8


źródło pinterest.pl 

3.Następnie proponujemy dzieciom utworzenie kilku rodzajów sklepów z 

wykorzystaniem poniższych obrazków. Jest to zabawa kształcąca umiejętność 

klasyfikowania, dlatego nie należy nic dzieciom sugerować i pozwolić im na ułożenie 

obrazków według własnego pomysłu. Muszą jednak określić jaki to jest rodzaj sklepu. 

Jeśli chcą, mogą napisać szyld dla każdego ze sklepów, może z pomocą rodziców? 

 

 

 źródło printoteka.pl 

5. Świetnym podsumowaniem może być zabawa w zakupy z wykorzystaniem wyciętych 

pieniędzy. 

Udanych zakupów! 

Zabawa popołudniowa 

SUDOKU 

Zapraszam do sudoku. Dzieci układają wycięte monety, tak aby nie powtarzały się w 

rzędach oraz kolumnach. 



 
Może warto, aby dzieci wysłuchały książki „Basia i pieniądze” Z. Staneckiej- 

https://www.youtube.com/watch?v=NsTUhvGFZX8 

 

 

CZWARTEK 8.IV.2021 

Temat: W sklepie muzycznym. 

 

1.Zapraszam do wysłuchania piosenki „Kwiecień-plecień” 

https://www.youtube.com/watch?v=v_uIhX6WpYM 

i próby zaśpiewania refrenu 

Kwiecień, plecień, bo przeplata. 

Trochę zimy, trochę lata. / bis 

2.Zagadki słuchowe „W sklepie muzycznym” - 

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

3. Alunelul-zabawa rytmiczna z butelkami plastikowymi albo kręglami: 

https://www.youtube.com/watch?v=MttVjWP_jE4 

4.Wystukiwanie rytmu refrenu piosenki „Kwiecień -plecień” za pomocą kuchennych 

przyborów: drewnianych i metalowych łyżek, miseczek czy pudełek. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NsTUhvGFZX8
https://www.youtube.com/watch?v=v_uIhX6WpYM
https://www.youtube.com/watch?v=rXaURvBhjsI
https://www.youtube.com/watch?v=MttVjWP_jE4


Zabawa popołudniowa  

ROBIMY INSTRUMENTY MUZYCZNE 

Jeśli dzieciom spodobało się muzykowanie, to warto zaprosić je do samodzielnego 

wykonania jakiegoś instrumentu na przykład: 

Grzechotka: Tekturową rolkę zaklejamy taśmą z jednej strony. Następnie nasypujemy 

nasiona (np. groszek, ryż, kaszę) i zaklejamy z drugiej strony. Całość ozdabiamy.  

Fletnia pana: Słomki do napojów obcinamy tak, by każda była krótsza od poprzedniej. 

Odcinamy kawałek taśmy dwustronnej i układamy na niej słomki, blisko siebie, jedna obok 

drugiej. Taśmą lub klejem mocujemy kawałek tasiemki do powieszania fletni na szyi.  

Kołatka: Z tektury wycinamy długi pasek, końcówki zaokrąglamy. Na końcach przy pomocy 

mocnego kleju mocujemy małe nakrętki po soczkach lub kapsle. Całość ozdabiamy.  

 

Pomysły zostały zaczerpnięte ze strony http://figlujemy.blogspot.com/2015/10/10-

instrumentow-domowej-roboty.html, gdzie znajdziecie także pomysły na  inne instrumenty 

muzyczne. 

Miłego muzykowania! 

 

PIĄTEK 9.IV.2021 

Temat: Opowieść ruchowa „Spacerek”. 

 

Przygotowanie: będzie potrzebna gazeta oraz któryś z instrumentów przygotowanych 

w czwartek, ewentualnie dwie łyżki do wybijania rytmu. 

 

Jest pogoda słonko świeci idą sobie małe dzieci - Raz, dwa, trzy 

(dzieci maszerują rytmicznie przy akompaniamencie wygrywanym na łyżkach) 

 

A tu nagle pada deszczyk - Kap, kap, kap 

(dzieci w przysiadzie uderzają rytmicznie o podłogę) 

 

I po trawie tak szeleści – Szur, szur, szur 

(dzieci zabierają z podłogi gazetę i szeleszczą nią) 

 

Deszcz ustaje – słonko świeci do ogrodu biegną dzieci - Hyc, hyc, hyc 

(dzieci biegają na palcach machając gazetami przy akompaniamencie wygrywanym na 

łyżkach) 

 

Bawią dzieci się z ochotą, nagle patrzą - wszędzie błoto - Hop, hop, hop 

(dzieci kładą na podłogę gazety i przeskakują przez nie) 

 

Jest pogoda słonko świeci do przedszkola idą dzieci 

(dzieci rytmicznie maszerują przy akompaniamencie z gazetą w ręce) 

 

http://figlujemy.blogspot.com/2015/10/10-instrumentow-domowej-roboty.html
http://figlujemy.blogspot.com/2015/10/10-instrumentow-domowej-roboty.html


Znowu deszczyk zaczął padać – parasole czas rozkładać 

(dzieci maszerują z gazetą na głowie) 

 

Lecz parasol nie pomoże, bo wiatr silny jest na dworze 

(dzieci biegają machając gazetami przy akompaniamencie) 

 

I deszcz zmoczył małe dzieci 

(dzieci targają gazetę na małe kawałeczki i sypią sobie na głowę) 

 

Do przedszkola wracać czas, chociaż deszczyk zmoczył nas 

(dzieci maszerują rytmicznie przy akompaniamencie) 

 

Przy powtórzeniu zabawy role można odwrócić. 

 
Zabawa popołudniowa 

GRAFICZNE DYKTANDO CZYLI KODOWANIE NA KARTCE PAPIERU 

Zapraszam do graficznego dyktanda. Dzieci dobrze orientują się na kratownicy, znają 

cyfry i literki, więc warto zaproponować im graficzną łamigłówkę. Należy 

wydrukować arkusz nr 1, na którym dzieci będą kolorować, zgodnie ze wskazówkami 

rodziców. Pomysły zostały zaczerpnięte z książki A. Świć „Kodowanie na dywanie”.



 Kredki w dłoń! 

 


