
Propozycje zabaw w dn. 01.04.2021 – 09.04.2021  

              Witamy wszystkie dzieci i rodziców. Zachęcamy do zabaw. 

01.04.2021 (czwartek) 

Temat: Słuchanie piosenki  „Święta Wielkanocne” 

1. Zachęcamy dziecko do wysłuchania piosenki: „Święta Wielkanocne”- link 

https://www.youtube.com/watch?v=KyeLlFX0p2g Porozmawiaj z 

dzieckiem na temat piosenki, niech dziecko określi melodię. 

2. „Kurczątka i baranki” – zabawa muzyczno-ruchowa – dziecko porusza się 

jak kurczątko (biega drobnymi kroczkami na palcach), gdy rodzic stuka 

łyżkami drewnianymi o siebie; jak baranki (chodzi na czworakach), gdy 

rodzic uderza łyżka drewnianą o pokrywkę. Zabawę powtarzamy 

kilkakrotnie zmieniając „instrumenty”. 

3. „This is the way the bunny hops” – słuchanie piosenki –rodzic za pomocą 

pacynki/maskotki/wyciętego zajączka z papieru pokazuje dziecku w 

trakcie piosenki kolejne czynności. Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc 

4. Ćwiczenia emisyjne na głoskach: aaa, uuu, eee itp. Rodzic zachęca 

dziecko, by nabrało powietrza i śpiewało np. aaa na zmianę: głośniej i 

ciszej, aż zabraknie powietrza. 

5. Zapraszam do wykonania karty pracy - (cz.3.s. 40, 41) 

Zabawa popołudniowa 

1.Zabawa: „Zanieś jajko”- (z elementem równowagi). Dajemy dziecku piłeczkę 

„jajko” na desce do krojenia, którą trzyma przed sobą na wysokości klatki 

piersiowej. Dziecko porusza się powoli, wyznaczoną przez rodzica trasą, 

starając się utrzymać piłkę na desce. Gdy dotrze do celu, nagradzamy je 

brawami. 

2. Zapraszam do wykonania karty pracy- (cz.3.s. 39) 

Życzymy wesołej zabawy! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KyeLlFX0p2g
https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc


02.04.2021 (piątek) 

Temat: Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 29 (przewodnik metodyczny nr 3) 

- Zabawa „Skaczące pisanki”- dziecko skacze obunóż, po drodze wykonuje obrót 

wokół własnej osi. 

- Zabawa „Zające na łące”- dz. wykonuje zajęcze skoki (w przysiadzie- pierwsze 

ręce, później nogi). Co pewien czas wykonują obrót wokół własnej osi. 

- „Jajko na łyżce”- dz. staje naprzeciwko rodzica, (odległość ok 3m). Trzyma w 

ustach łyżkę, a na niej gotowane jajko (lub małą piłeczkę, lub kulkę z papieru) i 

pokonuje drogę do rodzica tak, by nie spadło jajko. Oddaje jajko na łyżkę 

rodzica, wraca na miejsce a drogę pokonuje rodzic,(trasę pokonujemy 

kilkakrotnie). 

- „Mówiąca pisanka”- rodzic staje w odległości kilku kroków od dziecka, rzuca 

do dziecka piłkę. Dziecko czeka na hasło, np. Rzuć kucając!, rzuć siedząc!, 

podskocz i rzuć w górę! itp. 

- „Uciekająca pisanka”- dziecko leżąc na dywanie unosi ręce w górę i turla się w 

jedną, a potem w drugą stronę. 

- „Zające na łące” – dziecko robi przysiad, opiera ręce na podłodze i skacze jak 

zając do wyznaczonego miejsca. Po drodze wykonuje obrót.  

Zabawa popołudniowa 

1.Zabawa: „Wzorki na jajkach”- (orientacyjno-porządkowa). Dziecko biega 

swobodnie w różnych kierunkach. Na hasło: Zygzaki! - dziecko skacze obunóż 

zygzakiem w prawo i w lewo. Na hasło: Kółeczko!- chodzi w kształcie koła. Na 

hasło: Kropeczki!- staje z rękami na biodrach i wysuwa raz prawą, raz lewą nogę 

uderzając lekko palcami stóp o podłogę. Na hasło: Paseczki!- staje w lekkim 

rozkroku i szeroko rozkłada ręce na boki. 

2.Zapraszam dzieci do pokolorowania  „Wesołego króliczka”  

Miłego dnia!  



 



06.04.2021 (wtorek) 

Temat: „Wielkanocny zając” – wykonanie zająca ze skarpety. 

 

Potrzebne materiały: skarpetka, gumka, ryż, nożyczki, filc lub materiał, oczy np. 

guziki, wstążka.  

Przebieg pracy: 

1.Wypełniamy ryżem mniej niż połowę skarpety, ściskamy mocno 
gumeczką.  
2. Wypełniamy kolejną część – tak, żeby powstał kształt głowy, ściskamy 
mocno gumeczką.  
3. Przecinamy górną część skarpety na pół i przycinamy tak, by powstał 
kształt uszu.  
4. Wycinamy kształt jajeczka z białego filcu – brzuch zajączka.  
5. Wycinamy malutki kwadracik z białego filcu i przecinamy delikatnie w 
połowie – zęby.  
6. Wycinamy malutki zaokrąglony trójkąt z różowego filcu – nos.  
7. Przyklejamy kolejno: oczy, nos, zęby, brzuch, ogon.  
8. Zawiązujemy wstążeczkę na szyi.  
 

Zabawa popołudniowa 



1.Zabawa: „Kogut na płocie”- (z elementem równowagi). Dziecko porusza się 

podskakując z nogi na nogę. Gdy rodzic zawoła: „Kogut na płocie!”- dziecko 

staje na jednej nodze, ramiona w bok i naśladuje pianie koguta. Gdy uda mu się 

zapiać 10 razy i nie opuścić nogi do podłogi- zostaje królem podwórka. 

2.Zapraszam do wykonania karty pracy- (cz.3, s. 42,43) 

Udanej zabawy! 

 

07.04.2021 (środa) 

Temat: Zabawa matematyczna „Wielkanocne obliczanie” – utrwalenie 

materiału.  

Dziecko siedzi przy stole, na którym leżą liczmany, np. nakrętki po napojach. 

Rodzic podaje treść zadania, dziecko oblicza za pomocą liczmanów:  

W pewnym domu do świątecznego śniadania zasiadły następujące osoby: 

mama, tata, ciocia Basia z wujkiem Piotrem i dwiema córeczkami, babcia Frania 

i mały Michaś. Ile osób siadło do świątecznego śniadania? 

Kasia ozdabiała świąteczny mazurek. Przygotowała 10 migdałów. Po chwili 

przyszedł Maciek i zjadł 2 migdały. Ile migdałów zostało Kasi do ozdobienia 

mazurka?  

Na stole leżało osiem jajek. Mama zjadła jedno, a tata dwa. Ile jajek zostało na 

stole? 

Zuzia zrobiła wielkanocna palmę. Przyczepiła na niej 3 czerwone kwiaty, 2 żółte 

kwiaty i 4 fioletowe. Niestety, klej był zbyt słaby i 2 kwiaty się odczepiły. Ile 

kwiatów zostało na palmie? 

 

Zapraszam dzieci i rodziców do przeprowadzenia eksperymentu! 

„Jak oddzielić żółtko od białka?” 

Potrzebne produkty: jajko surowe,  dwie miseczki/talerzyki , plastikowa 
butelka 



Przebieg eksperymentu: 

Rozbij jajko do 1 miseczki. Spróbuj oddzielić żółtko od jajka za pomocą 
plastikowej butelki. Ściśnij delikatnie butelkę i spróbuj wciągnąć żółtko do 
środka. Co  widzisz? Przełóż żółtko do 2 miseczki naciskając ponownie butelkę. 

Wnioski: Żółtko można bardzo łatwo oddzielić od białka za pomocą plastikowej 
butelki. Czy znasz inne sposoby na oddzielenie żółtka? 

Filmik przedstawiający doświadczenie: https://youtu.be/h-L8lR6bZWs 

Zachęcam do obejrzenia filmu: „Jak z jajka powstaje kura?” 
https://www.youtube.com/watch?v=LsrRsxF0teE&t=2s 

 

Zabawa popołudniowa 

1. Zabawa z piłką- (dziecko doskonali rzut i chwyt piłki). Dziecko podrzuca piłkę 

oburącz i ją łapie. Następnie rzuca do rodzica, a rodzic odrzuca do dziecka. 

2. Rymowanki: „Na wiejskim podwórku”. Rodzic czyta zdanie, a dziecko je 

kończy, np. 

Wlazł kotek na…(płotek) 

Przyszła koza do…(woza) 

Polną dróżką gąski trzy, gęsiego sobie…(szły) 

Kaczki po podwórku dreptały i wesoło…(kwakały) 

Kogut stoi na kurniku, głośno pieje…(k-ku-ryku) 

Piesek pełną miskę miał, szczekał sobie…(hau, hau, hau) 

Prosiak trącił ryjkiem drzwi, świnka na to…(kwi, kwi, kwi) 

 

Dużo radości podczas zabawy! 

 

 

https://youtu.be/h-L8lR6bZWs
https://www.youtube.com/watch?v=LsrRsxF0teE&t=2s


08.04.2021 (czwartek) 

Temat: Zabawa przy piosence "Tańczące kurczątka".  

1. Dziecko słucha piosenki i tańczy w  dowolny sposób 

https://www.youtube.com/watch?v=VN9-Es59ahA 

2. Zab. „Kury i pisklęta”- Włączcie dowolną (dość spokojną) muzykę, na 
hasło: „kury”- dz. idzie kołysząc się na boki i woła ko-ko-ko, na hasło: 
„pisklęta”- porusza się drobnymi krokami wołając pi-pi-pi, a na przerwę 
w muzyce – robi przysiad. 

3. Zab. „Kurczątka i zajączki”- Rodzic ustala z dzieckiem, że będzie wołał: 
„kurczątka lub zajączki”. Kiedy zawoła – „kurczątka”- dz. maszeruje , na 
zawołanie- „zajączki”- dz. biegnie truchcikiem. (Kilkakrotnie zmieniamy 
hasła, by dziecko zmieniało ruch).  

4. Zabawa słuchowa „Jaki to instrument?” 

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

 

Zabawa popołudniowa 

1. Zabawa: „Zajączki na łące”- (z elementem podskoku). Dziecko- zajączek 

porusza się zajęczymi skokami- z przysiadu, ręce oparte o podłogę. Po kilku 

skokach, „zajączek” zatrzymuje się i staje słupka- w przysiadzie, ręce przy 

uszach. Po krótkim odpoczynku skacze dalej. 

2. Zapraszam do wykonania „Gąsienicy”. Prosimy dziecko, aby uzupełniło 

elementy, kolorując je według podanego wzoru.   

3. Zapraszam do wykonania karty pracy- (cz.3, s. 45, 46) 

Miłego dnia! 

https://www.youtube.com/watch?v=VN9-Es59ahA
https://www.youtube.com/watch?v=rXaURvBhjsI


 



09.04.2021 (piątek) 

Temat: Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 29 (przewodnik metodyczny nr 3) 

W dniu dzisiejszym przypada zestaw ćwiczeń gimnastycznych. Oczywiście, 

zachęcam do zabaw proponowanych w ubiegłym tygodniu, gdyż ruch sprzyja 

zdrowiu.  

Zaproponuję domowy tor przeszkód: 

https://www.mamawdomu.pl/2013/01/domowy-tor-przeszkod.html 

"Tor przeszkód" - Nie znam dziecka, które nie uwielbiałoby toru przeszkód! Do 
jego wykonania wykorzystajcie to co macie w domu. Mogą to być wielkie 
kartony, przez środek których trzeba się przeczołgać, poduszki, po których 
trzeba skakać, butelki, które należy omijać czy krzesła, na które trzeba się 
wspinać! Zabawa idealna zarówno dla maluszków jak i dla starszych dzieci.  
 

Zabawa popołudniowa 

1. Zabawa „Bazie na gałązce”- (z podskokami). Rodzic rozkłada na podłodze 

skakankę. Dziecko skacze zygzakiem przez całą jej długość. Może powtórzyć 

zabawę kilka razy. 

2. Zabawa „Zwierzęta”. Rodzic podaje nazwy zwierząt, dziecko  ma powiedzieć, 

które nazwy mają na początku głoskę „ k”(np. kot, koń, sarna, indyk, królik, 

świnia, kaczka, dzik, wiewiórka, kowalik, kura, lis, kogut). Następnie możemy 

poprosić, aby dziecko wypowiedziało głoskami nazwy niektórych zwierząt, (np. 

k-o-t, k-o-ń, s-a-r-n-a, k-u-r-a, i-n-d-y-k, k-o-g-u-t). 

3. Zapraszam do wykonania karty pracy- (cz.3, s. 47,48) 

 

Dużo radości podczas zabaw! 
 

https://www.mamawdomu.pl/2013/01/domowy-tor-przeszkod.html

