
Poniedziałek 29.03

Temat: Wielkanocne zamieszanie.

        Źródło: imperiumtapet.com

Przebieg zajęć:

1. „Naśladowanie na powitanie” - zabawa wprowadzająca w tematykę zajęć.

W zabawie uczestniczą minimum dwie osoby. Na przemian recytują krótką rymowankę:
 

„Kurki dają znak! Wszyscy robią tak!

Osoba,  która  wypowiedziała  tekst,  wykonuje  ćwiczenie  a  pozostałe  osoby  muszą  ją
naśladować.

2. „Kurka - wysłuchanie wiersza Magdaleny Ledwoń.

„Kurka” 
M. Ledwoń

Macha kurka skrzydełkami:
„Co się stało z jajeczkami?
Czy baranek, czy zajączek

wziął jajeczka do swych rączek?
To nie jajka, to brudasy!
Tu są plamy, a tam pasy.
Wzorki, łatki i zygzaki.

Ja chcę wiedzieć kto to taki”.
I tak chodzi i marudzi:



„Któż te jajka tak ubrudził?!
Były myte wczoraj rano!”

„Ale dzisiaj jest Wielkanoc!”
– rzekła kurce gospodyni.
„Tak tradycja każe czynić, 

że maluje się jajeczko,
by się stało pisaneczką”.

3. Rozmowa na temat wiersza.

Zadaj dziecku pytania:
– Dlaczego kurka była zdenerwowana?
– Jak wyglądały jajka?
– Jak myślisz, kto „ubrudził” jajka?
– O jakiej tradycji gospodyni opowiedziała kurce?
– Czy wiersz jest smutny czy wesoły?
– Który fragment wiersza Cię rozbawił?

Porozmawiaj z dzieckiem o wierszu. Wskaż na humorystyczny ton w jakim został napisany 
i postaraj się wyjaśnić to pojęcie. Wytłumacz, że nie wszystkie wiersze mają nas na celu rozbawić.
Niektóre są poważne, niektóre podniosłe, a również zdarzają się smutne. Gdy dziecko zainteresuje
się tematem, możecie wyszukiwać w internecie różne wiersze, czytać je i próbować określać ich
charakter.

Polecam stronę z wierszami dla dzieci https://poezja.org/wz/zbior/Wiersze_dla_dzieci/

4. „Tyle jajeczek, ile słów” - ćwiczenia słuchu fonematycznego.

Zabawa polega na doskonaleniu umiejętności wyodrębniania przez dziecko wyrazów 
w zdaniu,  sylab  i  głosek  w wyrazie.  Przygotujcie  około  20  sylwet  jajek  wyciętych  z  papieru.
Następnie poproście dziecko o ułożenie tylu sylwet jajek, ile słyszy:

 Wyrazów w zdaniu:
- Mama kupiła jajka.
- Karol pomalował jajka żółtą farbą.
- Kura kocha swoje pisklęta.

 Sylab w wyrazie
- Chleb, pisanka, Wielkanoc, tradycja, kurczaczek.

 Głosek w wyrazie
- Kura, baranek, sól, koszyk, kogut.

Sześciolatki świetnie radzą sobie z takimi zadaniami, jednak zdarza się, że mylą sylaby 
z  głoskami.  Dlatego  pamiętaj,  żeby  przed  każdym  przejściem  do  kolejnego  etapu  zabawy,
zaznaczyć wyraźnie zmianę polecenia i  ewentualnie przypomnieć na przykładzie wyodrębnianie
sylab i głosek.

5. „Pi-san-ka” - układanie i odczytywanie wyrazów z rozsypanki sylabowej .

 Na wcześniej wyciętych sylwetach jajek napisz sylaby:
– rozłóżcie sylwety jajek na podłodze, a dziecko przeskakując od jednej do drugiej sylwety

niech na głos wypowiada sylaby
– dziecko układa  z  rozsypanki  wyrazy,  odczytuje  je  dzieląc  na  sylaby i  akcentując  każdą

sylabę podskokiem, klaśnięciem, skłonem itp.



ZABAWA POPOŁUDNIOWA

„Jak to z pisklątkami było? - opowieść ruchowa z wykorzystaniem piórek.

Do  zabawy  potrzebne  nam  będzie  piórko,  które  można  zastąpić  kawałkiem  chusteczki
higienicznej  bądź  bibuły.  Dziecko  słucha  opowiadania  czytanego  przez  rodzica  i  ruchem
przedstawia jego przebieg.

„Ko, ko, ko – gdacze mama kura – już czas, już czas, by zostać mamą, już jest wiosna. Kwoka
weszła na grzędę i umościła się (dziecko, obracając się powoli wokół własnej osi, depcze mocno,
jak gdyby chciały  wgnieść coś  w podłogę).  Legowisko już gotowe,  tylko jajek jeszcze brak.
Kwoka toczy jajka na grzędę (turla się po podłodze jak jajeczko).  Wszystko już gotowe, pora
usiąść na jajkach (siada w siadzie skrzyżnym). Kurce już się nudzi, ale wstać jeszcze nie może,
rozgląda się dookoła (przykłada do czoła dłoń i wciąż jeszcze siedząc, wyciąga raz jedną, raz
drugą rękę, by dosięgnąć piórka). Niestety piórko spadło za kurkę (dziecko kładzie piórko za
plecami). Kwoka próbuje dosięgnąć go raz z lewej, raz z prawej (siedząc w siadzie skrzyżnym,
wykonuje  skręty  tułowia  w  każdą  stronę).  Udało  się!  Teraz  kurka  ma piórko  przed  sobą  i
dmucha na nie delikatnie, by nie odleciało za daleko, a tylko przeskoczyło z jednego piórka na
drugie (dmuchając na piórko, przsuwa je z jednej dłoni na drugą). Nagle, co to? Kurka czuje jak
jajko  podskakuje  (wstaje  i  podskakuje  obunóż). Z  jajka  wystają  tylko  nóżki,  śmiesznie
wyglądają  te  jajeczka...(chodzi  wyprostowane  z  rękoma  ułożonymi  wzdłuż  tułowia).  Teraz
kurczęta już całe  się  wylęgają (zatrzymują się  i  kucają) – o,  widać już jedno skrzydełko...i
drugie...(wykonuje  okrężny  ruch jedną ręką,  a  potem drugą). A teraz  jeszcze  głowę  (porusza
głową). Kurczątka witają się ze swoją mamą, wołając cichutko „pi, pi, pi” (prostuje się i woła
„pi,  pi,  pi”)  i  biegają  wokół  kokoszki,  wesoło  trzepocząc  skrzydełkami (dziecko  biega  na
palcach, poruszając dłońmi).

Wtorek 30.03

Temat: Wielkanocne zwierzątka.

1. „Wiosna na łące” - ćwiczenia rozmachowe z chustą.

Wyposażamy dziecko w chustę bądź lekki szal. Proponujemy następujące ćwiczenia:
– Szumią drzewa – dziecko wysoko unosi chustę i kołysze się na boki
– Skrzydła motyla – dziecko wykonuje pełne okręgi raz prawą ręką, raz lewą
– Jaskółczy lot – kreśli ósemki w powietrzu
– Pszczółki – kreśli szybkie, nieregularne linie w powietrzu



2. „Baranki”- zabawa paluszkowa, rozwijanie motoryki małej.

Pięć baranków w zagrodzie bryka
dziecko pokazuje dłoń

jeden, dwa, trzy, cztery, pięć
liczy na palcach

Nagle patrzcie, jeden znika
chowa mały palec, pomagając sobie drugą dłonią

Cztery baranki w zagrodzie brykają
pokazuje cztery palce

jeden, dwa, trzy, cztery
liczy na palcach

Jeden odszedł, więc trzy zostają
chowa serdeczny palec
Trzy baranki małe
pokazuje trzy palce
jeden, dwa, trzy

liczy palcach
idą razem na halę

„kroczy” palcami po przedramieniu drugiej ręki
Przez strumyk przeskoczą

zmienia rękę i „kroczy” po drugim przedramieniu
i dalej wesoło kroczą.

palcami wspinają się na czubek głowy
A gdy dotrą na sam szczyt, 

całą trawę zjedzą w mig.
drapie się po głowie.

3. „Puzzle” - doskonalenie percepcji wzrokowej i utrwalanie znajomości liter.

Jeśli  nie  macie  możliwości  wydrukowania  poniższych  puzzli,  bez  problemu  możecie
wykonać je samodzielnie.  Wystarczy aby dziecko narysowało i  pokolorowało obrazek, a rodzic
podpisał go i podzielił go na tyle części ile jest liter w nazwie. Tak przygotowane puzzle dziecko
może układać początkowo bez ograniczenia czasowego, a następnie na czas.

 



 

        Źródło: panimonia.pl

4. „Zajączek” - wykonanie zajączka
ze skarpetki.

Rzeczy, których będziecie potrzebować:
mała ale długa skarpetka, biały i różowy filc, duży
biały pompon, oczy do maskotek, przezroczyste
gumki recepturki, ryż, wstążeczka ozdobna z
materiału, nożyczki, klej w tubce.
Krok 1
Napełnij skarpetkę około 1 szklanką ryżu (ilość
zależy od rozmiarów skarpety). Mniej więcej w
jednej trzeciej długości przewiąż skarpetę pierwszą
bezbarwną gumką. Nieco wyżej zawiąż drugą
gumkę. Uzyskasz w ten sposób tułów i głowę
zajączka.
Krok 2
Z białego filcu wytnij owalny kształt – brzuszek
zająca. Naklej go na skarpetce w odpowiednim
miejscu. Użyj białego kleju w tubce lub pistoletu 
z klejem na gorąco.            Źródło: tipy.interia.pl
Z białego filcu wytnij dwa małe prostokąty – zęby zajączka, a z różowego trójkątny nosek. Przyklej



je na środku głowy zająca. Nad nimi zamocuj oczy do maskotek. 
Krok 3
Miejsce łączenia głowy z tułowiem przewiąż ozdobną wstążeczką. Górną część skarpetki przetnij
na pół, a każdą z połówek uformuj w kształt uszu. Jeśli materiał będzie się strzępić się, obszyj go
wzdłuż krawędzi. Zajączek gotowy. 

Jeśli chcielibyście rozwijać swoje plastyczne zdolności to polecam stronę
https://www.superkid.pl/origami 

Kochane dzieciaczki, Wasze zajączki z pewnością są cudowne. 
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„Poszukaj mojej pisanki” - zabawa rozwijająca orientację w przestrzeni.

Dziecko wciela  się  w rolę  zajączka  wielkanocnego,  który musi  odszukać  ukrytą  w sali
pisankę i  zwrócić ją  właścicielowi.  Rodzic  ma zadanie  skierować go do miejsca,  w którym ją
schował. Może w tym celu używać wyłącznie słów, zatem polecenia powinny brzmieć: idź naprzód,
skręć w lewo, skręć w prawo, zrób trzy kroki  w bok itp.  Po odnalezieniu pisanki,  role zostają
odwrócone.

Środa 31.03

Temat: Mierzymy pokój.
Przebieg zajęć:

1. Zabawa na powitanie:

Przed trudnymi zadaniami, 
czas na rozrywkę z zajączkami. 

Zaproście do tańca całą rodzinę :-)

https://www.youtube.com/watch?v=izQ5IAmTaFA

Źródło fotolivre.com

2. „Jak to kiedyś mierzono” - mierzenie odległości dawnymi sposobami.

Zapytaj  dziecko  o  sposoby  dokonywania  pomiarów  w  dawnych  czasach.  Następnie
wybierzcie wspólnie odcinki w waszym domu, które będziecie mierzyć. Np:

– odlegość od ściany do ściany mierzona krokami
– odległość od łóżka do okna mierzona stopkami
– długość łóżka mierzona łokciami
– szerokość szafki mierzon dłońmi

Niech  pomiaru  dokonuje  zarówno  rodzic,  jak  i  dziecko.  Pamiętajcie  o  zapisywaniu
wyników.  Porozmawiajcie  o  zgromadzonych  danych  i  o  efektach  zastosowania  takich
sposobów mierzenia. Zadaj dziecku następujące pytania:

https://www.superkid.pl/origami


Czy takie sposoby mierzenia są dokładne?
Dlaczego nasze pomiary się różnią, mimo że mierzyliśmy tym samym sposobem?
Dziecko  powinno  zauważyć,  że  przyczyną  rozbieżności  w pomiarach  są  różne  długości

kroków, stóp, dłoni i przedramion.

2. Poznawanie narzędzi pomiaru długości.

Zgromadźcie w jednym miejscu narzędzia służące do pomiaru. Wyjaśnij dziecku, że właśnie
nimi ludzie mierzą długość. Po kolei nazwij narzędzia: 
- To jest miarka krawiecka.
- To miarka stolarska.
- To zwykła linijka. 
- To taśma miernicza.

Pozwól dziecku obejrzeć  zgromadzone narzędzia i zapytaj co mają ze sobą wspólnego? 
(cyfry i kreski). Wyjaśnij, że tak są oznaczone centymetry: Ludzie się umówili, że odtąd – dotąd– to
jeden centymetr. Centymetry są zwykle numerowane. Odtąd – dotąd jest jeden metr. Jeden metr ma 
sto centymetrów.

Następnie zaprezentuj dziecku miarkę stolarską i opowiedz, że służy ona  do mierzenia 
mebli, desek, wszystkiego, co długie i sztywne. Do mierzenia przedmiotów okrągłych lepiej 
stosować miarkę krawiecką, miękką. 

Źródło: pl.dreamstime.com Źródło: istockphoto.com

Źródło:.pl.freepik.com 



4. „Ja to zmierzę” -  zabawa ucząca dokonywania pomiarów przy użyciu  dostępnych  
narzędzi miar.

Zaprezentuj dziecku sposób mierzenia linijką, miarką stolarską i taśmą krawiecką i....daj mu
swobodę. Niech mierzy w domu wszystko, co tylko zechce. Przygotujcie tabelę, w której  będzie
zapisywało wyniki. W ten sposób utrwali również zapis graficzny liczb.

Dobrej zabawy!

ZABAWA POPOŁUDNIOWA


