
06.04.2021 r. Wtorek 

Temat zajęcia: „Malujemy nastrój utworu muzycznego” – wyrażanie muzyki 

F. Chopina w ekspresji plastycznej, za pomocą barwy, kreski, linii oraz plamy.  

 

1. Zabawa muzyczno-ruchowa „Przyklejam się do podłogi”. 

Dziecko  tańczy w dowolny sposób przy nagraniu wybranej piosenki. Podczas przerwy w 

grze dotyka podłogi wymienianą przez Rodzica częścią ciała, np.: łokciem, kolanem, uchem. 

Ponowne dźwięki muzyki są sygnałem do tańca. 

 

2. Malujemy nastrój utworu muzycznego –łączenie ekspresji muzycznej z 

plastyczną. 

 Rodzicu przygotowuj pocięty na części obrazek przedstawiający F. Chopina. Dziecko 

układa i próbuje nazwać wybitnego polskiego kompozytora. Zapoznanie z wybranymi 

utworami Fryderyka Chopina. Nagrania utworów Fryderyka Chopina, z  You 

Tube.  Naśladowanie ruchem rąk nastroju słuchanego utworu; zwracanie uwagi na jego tempo 

i dynamikę.  Ilustrowanie ruchem Preludium Des-dur Fryderyka Chopina, z wykorzystaniem 

kolorowych wstążek przyczepionych do patyczków lub wstążki (można wykorzystać chustki, 

paski bibuły itp.) 

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

 

 

 

https://s3.viva.pl/newsy/fryderyk-chopin-531131-GALLERY_BIG.jpg 

https://www.youtube.com/watch?v=SoteyAXuEKY
https://s3.viva.pl/newsy/fryderyk-chopin-531131-GALLERY_BIG.jpg


3. Zapoznanie z tematem zajęć: Wykonanie pracy plastycznej. 

Rodzicu omów wykonanie pracy plastycznej, przypomnij o właściwym posługiwaniu się 

przyborem podczas malowania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W czasie słuchania 

utworu muzycznego Preludium Des-dur Fryderyka Chopina, dziecko maluje to, co sobie 

wyobraża. Malowanie, na długich paskach papieru, swoich prac wywołanych nastrojem 

wysłuchanego utworu Fryderyka Chopina. Próby wyrażania nastroju barwą, kreską, linią, 

plamą, nadawanie im tytułów; zachęcanie do dzielenia się wrażeniami z ich powstawania.  

4. Na zakończenie dziecko wraz z rodzicem śpiewa i inscenizuje piosenkę 

 pt. ,, Pomaluję cały świat”. 

 

,,Pomaluję cały świat” 

I 

Mama mi przyniosła farby, zaraz namaluję coś. 

Wielbłąd mój ma cztery garby, obok konia stoi łoś. 

 

Ref: 

Pomaluję cały świat, kolorowy pędzi wiatr. 

Sobie namaluję psa , mojej mamie kotki dwa. 

 

II 

Po drabinie aż do nieba mogę wdrapać się raz, dwa. 

Trochę żółtej farby trzeba i już słońce uśmiech ma. 
 

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

 

Zabawa popołudniowa 

,,Gdzie jesteś kotku”- zabawa rozwijająca orientację przestrzenną(określanie położenia w 

przestrzeni). 

Dziecko staje się ,,kotem” i szuka sobie miejsca w pokoju. Może wejść np. pod stół, na 

krzesło, (należy zwrócić uwagę na zachowanie zasad bezpieczeństwa i wybieranie 

bezpiecznych miejsc). Rodzic woła do kota: ,,Gdzie jesteś kotku? Dziecko odpowiada, 

określając swoje położenie w przestrzeni (używa określeń: na, pod, obok, za, przed). Można 

poprosić dziecko o opisanie położenia w bardziej szczegółowy sposób, np. pod krzesełkiem, 

które stoi obok biurka lub za pomocą określeń lewa strona, prawa strona (jeśli to możliwe). 

 

Źródło: ,,Vademecum przedszkolnych zabaw. WIOSNA - gotowe elementy do kreowania atrakcyjnych 

zajęć”.  Praca zbiorowa. Kraków 2020 

 

Udanej zabawy ☺ 

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


07.04.2021 r. Środa 

Temat zajęcia: Próbuje układać i rozwiązywać zadania z treścią. 

 

Pomoce: Karty pracy dla dzieci z określonymi rysunkami:  kotka i 3 kocięta, 12 ptaszków, 

cztery samochody przedstawione tak, żeby było widać ich koła. Kasztany, guziki, ziarna 

dużej fasoli (lub kamyki). 

1. Witamy swoje palce” – N. mówi rymowankę, a dzieci realizują jej treść 

Kciuki gotowe? Tak! – pięść zaciśnięta, wystawiony kciuk  

Wskazujące gotowe? Tak! – wystawiony drugi palec 

Środkowe gotowe? Tak! – wystawiony trzeci palec 

Serdeczne gotowe? Tak! – wystawiony czwarty palec  

Małe gotowe? Tak! – wystawiony piąty palec  

Wszystkie palce gotowe? Tak! 

Schowajcie się za głowę! – schowanie dłoni za głowę  

➢ Następnie dzieci przeliczają swoje palce poprzez dotyk o policzek z jednoczesnym 

nazywaniem ich. Określenie ile palców razem jest w obu dłoniach. 

 

2. „Tworzenie różnych sensownych historyjek, zakończonych pytaniem”  

Drogi Rodzicu. 

Bardzo ważne jest, by zachęcać dzieci do udzielania odpowiedzi na te pytania i zwracać 

uwagę na budowanie prawidłowej odpowiedzi. Doskonale byłoby, gdybyście Państwo 

podczas tego typu zabaw wykorzystywali liczmany, obrazki, rysunki lub przedmioty 

codziennego użytku, tak by wasze dziecko mogło zobrazować sobie to zadanie. 

Niezbędne mogą być również fasolki, koraliki, kartoniki, figury geometryczne, pchełki, 

patyczki. Dziecko wspólnie z rodzicem tworzy historyjkę na podstawie podanych i 

pokazanych cyfr i liczb (0-10), a także znaków matematycznych +,-,=  

 

3. Układanie i rozwiązywanie zadań: 

➢ Zadanie o kocich łapkach i butach 

Rodzic układa dla dziecka zadanie.  Przed sobą masz obrazek z kotami . Ułożyłem do niego 

takie zadanie: 

 



„Kotka Matylda ma trzy kociątka. 

Chcę im uszyć butki na zimę. 

Ile butków mam uszyć dla kociej rodziny?” 

 

Jeszcze raz posłuchaj zadania. Najpierw przypomnę pytanie . Masz obliczyć ile butów trzeba 

uszyć dla kociej rodziny . Patrz na obrazek i słuchaj: 

 

„Kotka Matylda ma trzy kociątka. 

Chcę im uszyć butki na zimę. 

Ile butków mam uszyć dla kociej rodziny?” 

  

   

https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTwVSSfC5LAymVh8zhAJPY3itRxqSvdxdCnWA&usqp=CAU 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlTPqdDlpboOU36ron-Hx6V_bQfKPH-

ctZkw&usqp=CAU 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTwVSSfC5LAymVh8zhAJPY3itRxqSvdxdCnWA&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTwVSSfC5LAymVh8zhAJPY3itRxqSvdxdCnWA&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlTPqdDlpboOU36ron-Hx6V_bQfKPH-ctZkw&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlTPqdDlpboOU36ron-Hx6V_bQfKPH-ctZkw&usqp=CAU


Możecie pomagać sobie układając i licząc ziarna fasoli. 

 

Dziecko liczy fasolki i podaje rozwiązanie., np. trzeba uszyć 16 butów. 

 

➢ Zadanie o ptaszkach 

Rodzic układa dla dziecka zadanie. Do obrazka z ptaszkami ułożyłem takie zadanie: 

„Było 12 ptaszków (pokazuje obrazek). Trzy odleciały (zasłania je). Ile ptaszków zostało?” 

- Patrz na obrazek z ptaszkami, słuchaj uważnie i licz: 

 

„Było 12 ptaszków ( cisza, aby dziecko miało czas na policzenie ptaszków). Odleciały trzy 

(zasłania, dziecko robi to samo). Ile ptaszków zostało?” 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQlRKISoll6YW7R8f1GWD__wR0ZkVj-

cWdgqg&usqp=CAU 

Dziecko liczy i podaje rozwiązanie, np. .Zostało 9 ptaszków. 

 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQlRKISoll6YW7R8f1GWD__wR0ZkVj-cWdgqg&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQlRKISoll6YW7R8f1GWD__wR0ZkVj-cWdgqg&usqp=CAU


➢ Zadanie o samochodach na parkingu 

Rodzic układa dla dziecka zadanie. Do obrazka z samochodami ułożyłem takie zadanie: 

„Na parkingu stoi samochód ciężarowy i 2 samochody osobowe. 

Przyjechał i stanął tam jeszcze jeden samochód osobowy. 

Chcę wiedzieć, ile razem kół mają samochody na parkingu”. 

- Powtórzę zadanie jeszcze raz. Pamiętaj, że pytam o koła. Powtarzam zadanie i pokazuję na 

obrazkach. 

 

 

https://st2.depositphotos.com/1005805/5803/v/600/depositphotos_58038505-stock-illustration-tipper-

truck-for-construction-vector.jpg 

„Na parkingu stoi samochód ciężarowy, ten (pokazuje na obrazku) 

i 2 samochody osobowe (pokazuje na obrazku). 

Przyjechał i stanął tam jeszcze jeden samochód osobowy (pokazuje na obrazku). 

https://st2.depositphotos.com/1005805/5803/v/600/depositphotos_58038505-stock-illustration-tipper-truck-for-construction-vector.jpg
https://st2.depositphotos.com/1005805/5803/v/600/depositphotos_58038505-stock-illustration-tipper-truck-for-construction-vector.jpg


Ile razem kół mają samochody na parkingu?”. 

- Patrzcie na swoje obrazki. Pomagajcie sobie układając fasolę 

Jeżeli są kłopoty wystarczy zachęci: Popatrz na obrazki i pomyśl, ile kół ma każdy samochód. 

Ułóż fasolki. Dziecko układa fasolki tak jak na rysunku. 

 

 

Dziecko liczy i podaje rozwiązanie, np. .Samochody razem mają 18 kół.. 

Zabawa popołudniowa 

Zabawa ,,Gdzie usiadła mucha”. 

Przebieg zabawy: 

 Ręce dziecka oparte o blat stołu, palce rozstawione szeroko. Dziecko ma zawiązane lub 

zamknięte oczy. Naciśnij jeden wybrany palec dziecka mówiąc, że na tym usiadła mucha. 

Zadaniem dziecka jest poruszyć tym palcem, aby zgonić muchę nie poruszając pozostałymi. 

Uwagi: Jeśli dziecko nie poradzi sobie z zamkniętymi oczami, podobną zabawę można 

przeprowadzić pod kontrolą wzroku kładąc na palcu drobny przedmiot, który dziecko ma 

zrzucić np. mały guzik.  

Źródło: Wioletta Bartkiewicz, Aneta Giczewska ,, Terapia ręki”,   (ACENTRUM SZKOLENIA, 

Warszawa) 

Powodzenia! ☺ 

  

 

 



08.04.2021 r. Czwartek 

Temat zajęcia: Zabawa muzyczna „Słoiki i dźwięki” - z wykorzystaniem słoików 

wypełnionych wodą. 

1. Zabawa muzyczna „Naśladowanie instrumentów” 

W czasie słuchania utworu dziecko naśladuje instrumenty i powtarza dźwięki jakie wydaje 

instrument. 

https://www.youtube.com/watch?v=cD9ueu5w9EY 

 

2. Zabawa rozwijająca analizę i syntezę słuchową – Słuchaj uważnie.  

Rodzic klaszcze, dziecko liczy klaśnięcia, a następnie wybiera spośród ułożonych przed nimi 

obrazków przedmiotów taki, którego nazwa składa się z tylu głosek (albo sylab), ile było 

klaśnięć. Dziecko nazywa przedmiot przedstawiony na obrazku, dzieli jego nazwę na głoski 

(na sylaby). Rodzic sprawdza poprawność wykonania zadania. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cD9ueu5w9EY


3. Zabawa muzyczna Słoiki i dźwięki. 

Jednakowe słoiki, woda, pałeczki.  Dziecko w różny sposób próbuje wydobyć dźwięk z 

pustych słoików. Rodzic wlewa do ustawionych przed dzieckiem takich samych słoików 

różną ilość wody – tworzy ksylofon. Dziecko uderza pałeczkami w kolejne słoiki, słucha 

powstałych dźwięków i je porównują. Układa słoiki z wodą według wzrastającej wysokości 

wydawanych przez nie dźwięków.  Tworzenie przez dziecko własnych kompozycji 

muzycznych (z wykorzystaniem słoików). 

4. Muzyczne malowanki. Instrument perkusyjny.  

Dziecko maluje (na niby) na ścianach, suficie, podłodze muzyczne elementy, np. nuty. Przy 

cichym akompaniamencie wykonują delikatne ruchy malowania pędzlem. W miarę nasilania 

się dźwięków dziecko wykonuje coraz to większe ruchy angażując całe ciało. 

Antonio Vivaldi – Wiosna 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o 

Zabawa popołudniowa 

,,Jaką głoskę opuściłam ?”-  zabawa rozwijająca percepcję słuchową. 

Posłuchaj par wyrazów. Jaka głoska została opuszczona w drugim wyrazie? 

 

 golf- gol                        blok – lok                        jajko - jajo                      stos  - sto  

 skóra – kura                  zieleń– ziele                    Bolek – Olek                   okra – kra 

 kloc– koc                      około – koło                    fotos – foto                      drogi – rogi 

 bułka – buła                  prasa – rasa                     cela – Ela                         winna – wina 

 kaszak– kasza               buziak– buzia                  sałatka – sałata 

źródło: ,,Wszystko słyszę! Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową.” ,Wyd. Harmonia, Gdańsk 2019 

Miłej zabawy :)  

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o


09.04.2021 r. Piątek 

Temat zajęcia: Wiosenne zabawy ruchowe. 

1. Wiosenna zabawa ,,paluszkowa'' dla dorosłego i dziecka 

,,WIOSNA PRZYSZŁA DO NAS''  

Już nie musisz brać szalika – gładzimy dłońmi szyję dziecka, 

śnieg topnieje na chodnikach – gładzimy całe ręce dziecka. 

Dłuższe dni – rysujemy palcem na plecach dziecka długą linię, 

i krótsze noce – rysujemy krótkie linie na dłoniach dziecka, 

czasem motyl zatrzepocze – delikatnie szczypiemy ciało dziecka. 

Nawet chochoł już się zbudził – przecieramy opuszkami palców twarz dziecka, 

chce podobno wstać do ludzi – pocieramy o siebie, trzymane w naszych dłoniach, dłonie 

dziecka. 

Ciepły deszczyk leje z nieba – opukujemy głowę dziecka palcami, 

słońce grzeje kiedy trzeba – gładzimy całe ciało dziecka zaczynając od głowy. 

Wiosna, wiosna, wiosna przyszła do nas – „chodzimy” palcami po plecach dziecka, 

cała kolorowa, ukwiecona – rysujemy palcem kwiaty na plecach dziecka, 

Będą śpiewać ptaki, kwitnąć róże – masujemy plecy dziecka od dołu do boków. 

Zostań wiosno – przytulamy dziecko, 

zostań śliczna – tuląc dziecko kiwamy się lekko na boki. 



2. Kto wita wiosnę? – zabawa logorytmiczna  

Dziecko powtarza za rodzicem:  

Zwierzęta i rośliny cieszą się z odejścia zimy.  

I wiosnę witają, radośnie wołając.  

Obudzona pszczółka mała tak z bocianem się witała: Bzz, bzz, bzz – kle, kle, kle,  

Co tu wiosną dzieje się? 

 Żabka, na to: re, re – kum, re, re – kum,  

Wąż zasyczał: sss, sss, coza tłum 

 

3. Jakie zwierzęta zawołała wiosna? – zabawa ruchowa  

Opis:  Rodzic opowiada dziecku na czym będzie polegała zabawa. Zadaniem dziecka będzie 

naśladowanie zwierząt :bocian, jaskółka, jeż, niedźwiedź.  

➢ bocian – chodzenie z wysoko unoszonymi kolanami i stanie na jednej nodze, 

powtarzając kle, kle, kle;  

➢ jaskółka – naśladowanie latania (ręce rozłożone szeroko),  

➢ jeż – zwijanie się w kulkę, na dywanie,  

➢ niedźwiedź – głośne, szerokie ziewanie, poruszanie się na czwórka.  

 

Można wykorzystać muzykę. „Maszeruje Wiosna” 

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw 

4. Spacer pomiędzy kałużami –  

Rodzic rozkłada na podłodze kilka kartek, symbolizujących kałuże. Dzieci maszerują w 

zmiennym tempie, zgodnie z rytmem wystukiwanym przez rodzica ( rodzic klaszcze). Należy 

zwrócić uwagę na to, by dziecko wysoko podnosiło kolana podczas marszu i nie dotykało 

stopami kałuż. 

 

Zabawa popołudniowa 

„Czarowanie windy" – zabawa matematyczna wg.E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.  

 

Do zabawy potrzebne będą: pasek podzielony na okienka, które są ponumerowane od 

dołu (1,2,3,4, itd.)  lub centymetr krawiecki, klamerka do bielizny). 

- Czary, mary, abra, kadabra! Winda zatrzymuje się tam, gdzie jest pięć. 

- Dziecko patrzy na windę i mówi, gdzie się winda może zatrzymać.... Zatrzymuje się 

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw


na piętrach: pięć, piętnaście jeśli jest więcej pięter na pasku (jeśli jest to centymetr to będzie 

25, 35 itd), 

- W podobny sposób czarujemy windę tak, aby zatrzymywała się na piętrach, gdzie znajduje 

się np. jeden, dwa, cztery, sześć, osiem i tam, gdzie jest zero.  

 

Na zabawę można przeznaczyć około 10 minut. 

 

 

Powodzenia! ☺ 

 


