
CZWARTEK 1.04.2021 r. 

Temat: „Wesoła pisanka” - stemplowanie farbami z użyciem różnorodnych materiałów. 

Pomoce: szablon jaja, farby w różnych kolorach, spinacze do bielizny, średniej wielkości 

pomponiki, gąbki w różnych kształtach, pędzle, chusteczki higieniczne itp.  

 

Przebieg: 

1. Rozwiązanie zagadki. 

Choć zniosła ją bura kurka, 

wygląda tak, jak laurka. 

Tkwi w wielkanocnym koszyku, 

święconce dodając szyku. 

2. Przygotowanie rąk do ozdabiania sylwety jajka. 

Poruszajcie wszystkimi palcami naraz, stukajcie kolejnymi palcami o podłogę, „dokręcajcie” 

kolejne palce u jednej ręki, a potem u drugiej ręki, naśladujcie grę na pianinie. 

3. Wykonanie pracy – „Wesoła pisanka”. 

Do jej wykonania potrzebny będzie szablon jaja, spinacze do bielizny, średniej wielkości 

pomponiki, gąbka, zwinięta chusteczka, pędzelek albo same paluszki. Ozdabiajcie jajo 

według Waszych pomysłów.  

4. Wspólne oglądanie pracy i wypowiedzi dziecka na jej temat. 

 



 
Źródło: https://dzieciakiwdomu.pl/2014/04/jaja-z-szablonu.html  

 

Zabawa popołudniowa 

„Kwoka i kurczątka” – zabawa ruchowa przy muzyce M. Musorgski „Taniec kurcząt w 

skorupkach” ( https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84) 

Rodzic to kwoka, dziecko to kurczę. Podczas gdy gra muzyka, dziecko naśladuje sposób 

poruszania się kurcząt (spacerują, podskakują, machają skrzydełkami, grzebią pazurkami). Na 



przerwę w muzyce szybko chowa się pod skrzydłami kwoki – podbiega blisko rodzica. 

Zabawę można powtórzyć kilka razy. 

Miłego dnia J 
 

PIĄTEK 2.04.2021 r. 

Temat: „Wielkanocne zabawy ruchowe”. 

Pomoce: plastikowe kubeczki lub kręgle, plastikowe jajko, koszyk, sznurek 

 

Przebieg: 

1. „Kolorowe zajączki”. 

Przygotowujemy karty (do pobrania poniżej) i za pomocą taśmy mocujemy je do podłogi. 

Ustawiamy je w dowolnej kolejności.  

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

skoczyło.  

Druga opcja: dziecko ma za zadanie skoczyć na dane kolory oprócz jednego przez nas 

wybranego.  

Trzecia opcja: mówimy w jednym ciągu kolory kart po których ma skakać dziecko,                           

np. zielony, czerwony, żółty, niebieski. Dobre ćwiczenie na wzmocnienie pamięci 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. „Zbijające jajko”. 

Potrzebujemy plastikowych kubeczków lub kręgli i plastikowe jajko. Wyznaczamy miejsce                

z którego będziemy rzucać, a po przeciwnej stronie ustawiamy kubki lub kręgle. Dziecko 

rzuca tak długo, aż wszystkie kubeczki/kręgle się przewrócą. 

3. „Jajeczna czołganka/pajęczyna”. 

Dziecko ma za zadanie pokonać – czołgając się i trzymając plastikowe jajko w ręku – 

wyznaczoną trasę, a następnie włożyć je do koszyka. Zabawę można bardzo utrudnić 

rozciągając jako przeszkodę sznurek, którego uczestnik podczas czołgania się nie może 

dotknąć. Zamiast czołgania dziecko może po prostu przechodzić pomiędzy sznurkiem 

przekształconym w pajęczą sieć. Jajko nie może wypaść z dłoni. 

4. Śmigus – Dyngus. 

Chyba mało rzeczy sprawia taką radochę jak możliwość bycia mokrym. Proponuję zabawę                 

w berka 😉. Zasada jest prosta: dziecko ucieka przed rodzicem lub odwrotnie, kiedy uda nam 

się go złapać, co nastąpi dość szybko 😉, spryskujemy go delikatnie wodą. 

 

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

 

 



Zabawa popołudniowa 

Masażyk „Pisanka” 

Dobieramy się parami ( dziecko - rodzic). Dziecko jest pisanką i siada na podłodze 

w siadzie skrzyżnym, rodzic siada za nim, w siadzie rozkrocznym, i na plecach dziecka rysuje 

wzory zgodnie z poleceniami: rysujemy paski, kropki, kratkę, słoneczko, serduszko, trójkąt 

itp. Przy powtórzeniu zabawy dziecko z rodzicem zamieniają się miejscami. Teraz dziecko 

robi masażyk rodzicowi. 

Miłego dnia i świetnej zabawy J 
 

 

 

 

Drodzy Rodzice i kochane Dzieci 
życzymy Wam, 

zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością oraz 

smacznego jajka, mokrego dyngusa oraz mnóstwo 
wiosennego słońca.  

Ciocia Asia i Lidka 
 



WTOREK 6.04.2021 r. 

Temat: „O zajączku, kurkach, kurczaczkach i stłuczonej pisance” – zabawa muzyczna. 

Pomoce:  link do zabawy muzycznej - https://www.youtube.com/watch?v=zZmukr67LUc  

link do muzyki - https://www.youtube.com/watch?v=H_dUwQzAwLs&feature=youtu.be  

 

Witamy po świętach!!! Przesyłamy Wam radosny uśmiech J 
Mamy nadzieję, że w miłej, rodzinnej  atmosferze spędziliście Wielkanocne Święta. 

Z pewnością skosztowaliście pysznych smakołyków, które wspólnie z rodzicami       

przygotowaliście, dziś proponujemy zabawy muzyczne. 

No to zaczynamy !!! 

 

Przebieg: 

1. Zabawa na powitanie „Gdy się rączki spotkają”. 

Dziecko wraz z rodzicem mówiąc wykonują kolejne czynności: 

Gdy się rączki spotykają, 
To od razu się witają (podanie dłoni do dziecka) 
Gdy się kciuki spotykają, 
To od razu się witają (każdy indywidualnie dotyka kciukiem swojego kciuka) 
Gdy się palce spotykają, 
To od razu się witają (palce jednej dłoni dotykają palce drugiej dłoni). 

2. Wysłuchanie piosenki. 

Zając tu, zając tu. A teraz małą zrób pisankę i ją stłucz.  

Kurczaczek pi pi pi x2  

a teraz małą zrób pisankę i ją stłucz. (wykonujemy małe ruchy) 

 

Zając tu, zając tu. A teraz dużą zrób pisankę i ją stłucz.  

A kurka ko ko ko x2  

a teraz dużą zrób pisankę i ją stłucz. (wykonujemy większe ruchy) 

 

Zając kic, zając kic. A wokół niego tańczą kurki z kogutem.                                                    

Koszyczek ze mną zrób x2  

i zatańcz wkoło tak jak kurki z kogutem. (tańczymy z rodzicem w parze) 

3. Zabawa przy piosence. 

Wykonujcie ruchy zgodne z nagraniem (link do nagrania znajduje się powyżej). 



Dzisiaj łączymy motorykę małą i dużą oraz upiększamy to recytacją lub śpiewem. 

 

Zabawa popołudniowa 

„Ukryte pisanki” – zabawa ruchowa przy muzyce .                                                                             

(link - https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c) 

Rodzic umieszcza w różnych miejscach pokoju (bardziej i mniej widocznych) kilkanaście 

pisanek (mogą być prawdziwe, drewniane lub wycięte z papieru). Podczas gdy gra muzyka 

dziecko podskakuje po pokoju i szuka pisanek, na przerwę w muzyce zastyga bez ruchu. 

Zabawę powtarzamy do momentu odnalezienia wszystkich pisanek. 

 

Miłej zabawy J 
 

ŚRODA 7.04.2021 r. 

Temat: „W wiejskiej zagrodzie” – zabawy matematyczne. 

Pomoce: link do piosenki - https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo, koła wycięte 

z papieru 

 
Źródło ilustracji: pl.pinterest.com 

 

Przebieg: 

1. Zaczynamy rytmiczną rozgrzewką w podskokach.                                                                  

Wykonujemy czynności, które są w piosence.  

2. „Ile zwierząt w zagrodzie?” – zabawa ruchowa z elementem liczenia.                                            

Naśladuj sposób poruszania się zwierząt, np. rodzic mówi: Krowa –idź z dłońmi po obu 

stronach głowy i wyciągniętym palcem wskazującym (pokazuj rogi). Na pytanie Ile zwierząt 



w zagrodzie? zatrzymaj się, a rodzic stuka w garnek, np. 4 razy. Słuchaj, licz i pokaż na 

palcach, ile usłyszałeś dźwięków. Następnie głośno powiedz: Cztery. Gdy rodzic powie 

nazwę innego zwierzęcia, zabawa toczy się dalej. 

3. „Rolnik liczy zwierzęta” – zabawy dydaktyczne.  

Wytnij zwierzątka.  

 



• „Przeliczanie”. Rolnik chce policzyć swoje zwierzęta w gospodarstwie. Aby łatwiej było 

mu liczyć, zagania zwierzątka do zagrody – to nasze kółko. Zagania krowy – układaj w kółku 

obrazki krów i policz je (liczymy w zakresie 5). Ile ich jest? Pokaż tyle samo palców. 

Wygania krowy, zagania świnki itd. W ten sam sposób postępujemy z pozostałymi 

zwierzętami.              

• Układanie rytmów. Układaj dalej według wzoru. Możesz również ułożyć własne rytmy J 

 
Źródło: https://przedszkouczek.pl/na-wiejskim-podworku/  

 

Zabawa popołudniowa 

Zabawa z piłką „Zwierzęta na wsi”. 

Rodzic podaje nazwę zwierzęcia i rzuca piłkę do dziecka.  Jeśli dziecko usłyszy nazwę 

zwierzęcia mieszkającego na wsi, musi złapać piłkę. Jeśli rodzić poda nazwę zwierzęcia 



żyjącego w zoo, dziecko nie powinno łapać piłki. Jeśli złapie piłkę wykonuje zadanie 

ruchowe np. podskocz 4 razy na 1 nodze, skacz jak piłka, zrób 3 pajacyki itp. 

 

Do zobaczenia jutro J 
CZWARTEK 8.04.21 r. 

Temat: „Kogut pieje kukuryku” – praca plastyczna wykonana techniką origami. 

 

Przebieg: 

1. Przypomnienie wyglądu koguta na podstawie wierszyka „Kogut”. 

 

KOGUT autor: Aleksandra Wojtyła 

Kogut panem jest podwórka. 

Powie Wam to każda kurka. 

 

I przez całe swoje życie 

wstaje zawsze już o świcie, 

 

by zwierzęta i ludzi 

swoim pianiem obudzić.  

 

Na głowie ma grzebień czerwony, 

zawsze broni kury – żony. 

 

Wtedy pieje kukurykuuuu! 

Zmiataj rozbójniku! 

 



 
Źródło: pl.pinterest.com 

 

Pytania pomocnicze dla rodzica: 

Czy kogut jest kolorowy? 

Co ma na głowie? 

Czy jest większy od kury? 

Czy kogut znosi jaja? 

 

2. Zapraszam do wykonania z dzieckiem koguta techniką origami – z kółeczek.  

 

Instrukcja wykonania: 

 

Rzeczy potrzebne do wykonania: 

• Blok kolorowy 

• Klej  

• Nożyczki 

• Kredki 

 



 
– jedno koło duże (np.: pomarańczowe), 

– 6 średnich (np.: 2 żółte, 2 czerwone, 1 brązowe i 1 pomarańczowe), 

– 6 kółek małych czerwonych 

– 1 malutkie czarne 

 

 

 



 
1. Największe koło zginamy na pół – przyklejamy jako korpus. 

2. Z takiego samego koloru robimy głowę (uwaga, na początek smarujemy klejem tylko 

środek koła, chyba, że dziecko samo dopasuje układ grzebienia i dzióbka). 

3. Czerwone kółeczka zginamy na pół – podklejamy „pod głowę” jako grzebień, „korale”                      

i dziób – teraz możemy posmarować też klejem całą głowę. 

4. Pozostałe złożone koła stworzą skrzydła i ogon. 

5. Z czarnego powstanie oczko. 



 
Źródło ilustracji: maluchwdomu.pl 

 

Tak wygląda kogucik wykonany przez dziecko pod kierunkiem  osoby dorosłej. 

Zachęcam do narysowania trawki lub płotu, praca będzie wyglądać ciekawiej J 
3. „Gimnastyka buzi i języka” - ćwiczenia aparatu mowy.  

– „Mruczenie” – ćwiczenia rozluźniające. Dzieci na wydechu mruczą̨. 

– „Wesołe usta” – ćwiczenia oddechowe i warg. Dzieci nabierają̨ powietrze i starają̨ się̨ jak 

najdłużej wypowiadać́ sylabę̨ „mu” na wydechu, mogą̨ przy tym poruszać wargami w prawą                 

i lewą stronę̨. 

– „Koniki” – ćwiczenia języka. Dzieci klaskają̨ czubkiem języka – naśladują̨ odgłos stukania 

końskich kopyt. 

– „Kotki piją mleczko” – ćwiczenia języka. Dzieci wysuwają̨ język szeroki i na przemian 

wąski; płaski lub zaostrzony, a następnie unoszą̨ lekko brzegi języka do zębów.  

 

 

Zabawa popołudniowa 

Zabawa ruchowa „Wiejskie zwierzęta” - naśladowanie odgłosów i ruchów zwierząt według 

poleceń umieszczonych na kartach obrazkowych. 



Rodzic wskazuje rysunek, dziecko odgaduje jakie to zwierzątko. Następnie rodzic odczytuje 

czynność do wykonania – można wykonywać razem z dzieckiem. Podczas czynności dziecko 

naśladuje dźwięki wydawane przez zwierzątko.  

 



 
 











 



 
Źródło ilustracji: dziekiembadz.pl  

Owocnej pracy J 
 



PIĄTEK  9.04.21 r. 

Temat: „Ruch to bardzo ważna sprawa, z rodzicami w domu jest zabawa!” - zabawy 

ruchowe. 

 

Przebieg: 

1. Zestaw zabaw w formie opowieści ruchowej według Bożeny Formy „W wiejskiej 

zagrodzie”. 

Rodzic czyta opowieść i podpowiada jakie ruchy ma wykonać dziecko. 

Proponuję w tle włączyć cicho muzykę https://www.youtube.com/watch?v=aFEHpWc0Dm0 

 

- Nastał ranek, z kurnika wychodzi domowe ptactwo - marsz po pokoju, naśladowanie 

głosów ptactwa domowego: 

 

•   kury - ko, ko, ko 

•   indyki - gul, gul, gul 

•   kogut - kukuryku 

 

- Zatrzymują się, machają skrzydłami - wykonywanie ruchów rękami.  

 

- Rozglądają się czy gospodarz niesie dla nich ziarno - wykonanie skrętów szyi w prawą i 

lewą stronę. 

 

- Kogut wskoczył na płot - wykonywanie podskoków obunóż. 

 

- Gospodarz sypie ziarno - skłony w przód. 

 

- Gospodarz idzie do obory. Wyprowadza konie, krowy na pastwisko - przemieszczanie się 

na czworakach. 

 

- Zwierzęta, żeby dojść na pastwisko przechodzą przez mostek - przejście na czworakach 

po dywanie. 

 

- Zwierzęta się najadły. Odpoczywają ciekawie się rozglądając - przejście do leżenia 



przodem, podparcie dłońmi o podłogę, unoszenie głowy jak najwyżej, spoglądanie raz w 

jedną, raz w drugą stronę. 

 

- Zapadają w drzemkę, leżą na jednym boku, po chwili odwracają się na drugi bok - 

przechodzą z leżenia na prawym boku do leżenia na lewym boku. 

 

- Zbliża się wieczór, zwierzęta wracają do obory - chód na czworakach, przejście przez 

"mostek" (jak wyżej). 

 

Na zakończenie ćwiczenie rozluźniające - stanie w lekkim rozkroku, swobodny zwis 

tułowia i rąk. 

 

Na koniec zapraszam do przypomnienia wyglądu i nazywania zwierząt. 



 
Źródło ilustracji: pl.pinterest.com 

 

Zabawa popołudniowa 

„Ziarenka dla kurki” – zabawa sensoryczna – rozwijanie zmysłu, dotyku i ćwiczenie drobnych 

ruchów ręki. 

Osoba dorosła przygotowuje kilka pojemników wypełnionych: ryżem, drobną kaszą, 

siemieniem lnianym (według inwencji twórczej rodzica) i chowa kilka ziaren grochu lub fasoli. 

Dziecko zanurza ręce i wydobywa groch lub fasolę. Wydobyte nasiona można przeliczać. 



 

 

 

 

Wspaniałej zabawy J 
 

 

 

 


