
Propozycje zabaw w dn. 29.03.2021 – 31.03.2021 oddział XIII 

              Witamy wszystkie dzieci i rodziców. Zachęcamy do zabaw. 

29.03.2021 (poniedziałek) 

Temat: Opowiadanie „Wiosna w wiejskiej zagrodzie” D. Niewola. 

1. Przeczytaj dziecku opowiadanie: 

 



2. Zachęć dziecko do rozmowy nt. opowiadania, niech spróbuje 

odpowiedzieć na pytania prostymi zdaniami np. 

-Gdzie pojechał Przemek z rodzicami?  

-Kogo wystraszył się Przemek na podwórku? 

-Jakie zwierzęta zobaczył Przemek? 

-Jak nazywają się dzieci wymienionych zwierząt? (kaczka, gęś, krowa, 

pies, kura)  

-Jakie odgłosy wydają wymienione zwierzęta? (gęś, kaczka, krowa, kura, 

kogut, pies, kot) 

3. „Dopowiedz i zrób” – zabawa z rymami. 

Rodzic mówi zdania, których zakończenia – to słowa do rymu – 

dopowiada dziecko. Dziecko wykonuje czynności, o której jest mowa w 

zdaniu. 

Powiedz: prosię i podrap się po … nosie. 

Powiedz: koń i wyciągnij do mnie… dłoń. 

Powiedz: krowy i dotknij palcem … głowy. 

Powiedz: króliczki i nadmij … policzki.  

Powiedz: kaczuszka i dotknij łokciem …brzuszka. 

Powiedz: psy i klaśnij raz, dwa, …trzy. 

 

4. Ćwiczenie do wydruku –wpisz jaka liczba kryje się pod danym 

zwierzęciem – nazwij zwierzęta(głoskuj wyrazy – policz ile jest głosek w 

wyrazie) 

 



 

 



Zabawa popołudniowa 

„Kaczki”– zabawa rytmiczno-ruchowa. 

Dziecko z rodzicem lub z rodzeństwem ( w parach) idą po okręgu i odpowiednio 

do słów, przystając przy tym, tupią nogą (w podanym rytmie).  

Jak to miło być kaczuszką, machać sobie prawą nóżką. 

Szczery uśmiech mieć na dziobie, prawą nóżką tupać sobie.  

Tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup.  

Idzie kaczka nieboraczka, śmiesznie człapie w luźnych laczkach.  

Za tą kaczką druga kaczka, idzie kaczek cała paczka. 

Jak to miło być kaczuszką, machać sobie lewą nóżką.  

Szczery uśmiech mieć na dziobie, lewą nóżką tupać sobie.  

Tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup. 

 

Karta pracy: Plac zabaw cz.3, str.37,38.  

 

Życzymy miłej zabawy! 

 

30.03.2021 (wtorek) 

Temat:„Wesoła krówka” – praca techniczna 

 

Potrzebne będą: rolka papierowa, kolorowy papier, mazaki, klej.  

Zadaniem dziecka jest wykonanie krowy z rolki po papierze toaletowym,  

źródło:http://edufunkids.com/krowa-praca-plastyczna-z-wykorzystaniem-rolki/ 

Zachęć dziecko, aby wykonało pracę starannie, estetycznie. Po zakończonej 

pracy pochwal dziecko.  

 

Zabawa popołudniowa 

„W zagrodzie” - Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa dla rodzica i 

dziecka. Dziecko swobodnie biega po pokoju przy dźwiękach dowolnej muzyki. 

Gdy rodzic wyłącza muzykę, dziecko zatrzymują się i na hasło rodzica(nazwa 

zwierzęcia gospodarskiego), naśladuje podane zwierzę.  

Bawcie się tyle razy ile tylko macie ochotę. 

 

Karta pracy: Plac zabaw cz.3, str.39, 44.  

 

Trzymajcie się kochani ! 

 

http://edufunkids.com/krowa-praca-plastyczna-z-wykorzystaniem-rolki/


31.03.2021 (środa) 

Temat: Matematyka  w zagrodzie. 

Należy przygotować: liczmany dla dziecka, np. nakrętki po napojach. Rodzic 
czyta zadania, a dziecko układa liczmany zgodnie z treścią zadań i przelicza je. 

1.W gospodarstwie pani Marysi są: 2 krowy, 3 kozy i 1 koń. Ile zwierząt ma pani 
Marysia? 

2.Na słońcu wygrzewają się 2 koty i 3 pieski. Ile zwierząt wygrzewa się na 
słonku? 

3. Po podwórku chodzi 1 krowa, 2 konie, 4 pieski i 1 kot. Ile zwierząt jest na  
podwórku? 

  4. w gospodarstwie były 4 kury i 5 kaczek. Ile ptaków było w gospodarstwie? 

  5. Kura wysiadywała jajka. Najpierw wykluły się 2 pisklęta, chwilę później- 4 
pisklęta, a    po kolejnej chwili- jeszcze 1. Ile piskląt się wykluło? 

6.w stajni stały snopki siana: 1 pod drzwiami, 2 przy prawej ścianie, 4 przy lewej 
ścianie. Ile snopków siana stało w stajni? 

Warto przygotować kartoniki z napisanymi cyframi, aby dziecko po przeliczeniu 
liczmanów wybrało kartonik z właściwą cyfrą. Sprawdzimy, czy dziecko pamięta 
cyfry. 

 

Zabawa popołudniowa 

„Wszystko zwierzę, co ma pierze”- propozycja kolejnej zabawy z rodzicami lub 

starszym rodzeństwem. Rodzic rozpoczyna zabawę słowami: Wszystko zwierzę, 

co ma pierze, po których wymienia nazwy różnych zwierząt. Każdorazowo, 

wypowiadając nazwę, rozpościera ręce niczym ptak skrzydła. Dziecko wsłuchują 

się uważnie w słowa rodzica i rozpościera ręce tylko wtedy, gdy usłyszy nazwę 

ptaka. Jeśli jednak ulegnie sugestii i uniesie ręce w nieodpowiednim momencie, 

daje fant, który po zakończeniu zabawy musi wykupić, spełniając określone 

zadanie. 

Wesołej zabawy! 

 

 


