
12.04.2021r. PONIEDZIAŁEK 

Temat zajęcia: „Czy wiesz co to za instrument” –Zabawa dydaktyczna. Dopasowanie 

instrumentów do danego rodzaju. Podział instrumentów na rodzaje (perkusyjne, dęte, 

strunowe). 

1. Co robimy?" – zabawa ruchowa. 

 

Dzieci maszerują do dowolnej muzyki np. radiowej. Na przerwę (którą wprowadza rodzic 

ściszając odbiornik- zatrzymują się. 

Rodzic pyta się dziecka: co robimy? –dziecko mówi np. klaszczemy/tupiemy, kręcimy 

młynkiem– i wykonuje daną czynność. 

2. „Zagadki o instrumentach”-zabawy rozwijające logiczne myślenie.  

 

Zagadka o fortepianie 

Ma trzy nogi - nie do biegania. 

Ma klawisze - me do pisania. 

Ma pedał - nie do gazu. 

Gdy zagra, poznasz go od razu. 

  

Zagadka o trąbce 

Błyszczy pięknie cała, 

gustuje w hejnałach. 

Na koncertach gra: 

tra ta ta ta ta. 

  

Zagadka o pianinie 

Różne wydaje dźwięki, 

gra na nim pani. 

Palcami w klawisze uderza, 

a my wtedy śpiewamy. 

 

Zagadka o kastanietach 

/grzechotkach/karakasach 

Ten instrument zrobiono z drewna, 

jestem tego zupełnie pewna. 

Wygląda jak łapki drewniane, 

które tańczą w rękach Hiszpanek. 

  

Zagadka o skrzypcach 

Mają cztery struny, 

gdy użyjesz smyka, 

rozlegnie się wokół 

wspaniała muzyka. 

 

3. Zagadki dźwiękowe- który z instrumentów słyszysz. Posłuchaj. 

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

 

 

 

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


4. Omów z dzieckiem poniższe instrumenty. 

 

https://cezas.com.pl/instrumenty-muzyczne-zestaw-plansz-e-pla123-p-4847.html 

 

5. „Zgadnij, co to  instrument”? –  zabawa dydaktyczna, układanie  obrazków z 

pociętych elementów. 

 

 
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.zielonezabawki.pl%2Fproduct-zun-

3283-Teczowe-plotki-cymbalki-dla-dzieci-small-foot-design-instrumenty-dla-

dzieci.html&psig=AOvVaw2qltx__XZKVntW-

m_y6aN2&ust=1617886266573000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNComZyW7O8CF

QAAAAAdAAAAABAV 

https://cezas.com.pl/instrumenty-muzyczne-zestaw-plansz-e-pla123-p-4847.html
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.zielonezabawki.pl%2Fproduct-zun-3283-Teczowe-plotki-cymbalki-dla-dzieci-small-foot-design-instrumenty-dla-dzieci.html&psig=AOvVaw2qltx__XZKVntW-m_y6aN2&ust=1617886266573000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNComZyW7O8CFQAAAAAdAAAAABAV
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.zielonezabawki.pl%2Fproduct-zun-3283-Teczowe-plotki-cymbalki-dla-dzieci-small-foot-design-instrumenty-dla-dzieci.html&psig=AOvVaw2qltx__XZKVntW-m_y6aN2&ust=1617886266573000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNComZyW7O8CFQAAAAAdAAAAABAV
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.zielonezabawki.pl%2Fproduct-zun-3283-Teczowe-plotki-cymbalki-dla-dzieci-small-foot-design-instrumenty-dla-dzieci.html&psig=AOvVaw2qltx__XZKVntW-m_y6aN2&ust=1617886266573000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNComZyW7O8CFQAAAAAdAAAAABAV
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.zielonezabawki.pl%2Fproduct-zun-3283-Teczowe-plotki-cymbalki-dla-dzieci-small-foot-design-instrumenty-dla-dzieci.html&psig=AOvVaw2qltx__XZKVntW-m_y6aN2&ust=1617886266573000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNComZyW7O8CFQAAAAAdAAAAABAV
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.zielonezabawki.pl%2Fproduct-zun-3283-Teczowe-plotki-cymbalki-dla-dzieci-small-foot-design-instrumenty-dla-dzieci.html&psig=AOvVaw2qltx__XZKVntW-m_y6aN2&ust=1617886266573000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNComZyW7O8CFQAAAAAdAAAAABAV


https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpl.freepik.com%2Fpremium-

wektory%2Finstrumenty-muzyczne-do-gitar_7820319.htm&psig=AOvVaw2qltx__XZKVntW-

m_y6aN2&ust=1617886266573000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNComZyW7O8CF

QAAAAAdAAAAABAo 

 

Zabawa popołudniowa 

Zabawa przy muzyce według pomysłu Marii Tomaszewskiej: 

,,Marsz turecki - przodem i tyłem”. 

https://www.youtube.com/watch?v=ynvQ0f0BElU 

 

Zapraszam Was dzisiaj na zabawę ruchową. Kto ma ochotę pomaszerować dzisiaj? 

Włącz muzykę i maszeruj zgodnie z instrukcją. Możesz maszerować z rękami splecionymi za 

głową, z rękami na biodrach, na kolanach,  itp. 

 

Przodem, przodem, przodem, przodem, 

przodem, przodem, przodem, tyłem. 

Tyłem, tyłem, tyłem, tyłem, tyłem 

tyłem, tyłem, przodem. 

 

 

UDANEJ ZABAWY! 

 

 

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpl.freepik.com%2Fpremium-wektory%2Finstrumenty-muzyczne-do-gitar_7820319.htm&psig=AOvVaw2qltx__XZKVntW-m_y6aN2&ust=1617886266573000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNComZyW7O8CFQAAAAAdAAAAABAo
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpl.freepik.com%2Fpremium-wektory%2Finstrumenty-muzyczne-do-gitar_7820319.htm&psig=AOvVaw2qltx__XZKVntW-m_y6aN2&ust=1617886266573000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNComZyW7O8CFQAAAAAdAAAAABAo
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpl.freepik.com%2Fpremium-wektory%2Finstrumenty-muzyczne-do-gitar_7820319.htm&psig=AOvVaw2qltx__XZKVntW-m_y6aN2&ust=1617886266573000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNComZyW7O8CFQAAAAAdAAAAABAo
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpl.freepik.com%2Fpremium-wektory%2Finstrumenty-muzyczne-do-gitar_7820319.htm&psig=AOvVaw2qltx__XZKVntW-m_y6aN2&ust=1617886266573000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNComZyW7O8CFQAAAAAdAAAAABAo
https://www.youtube.com/watch?v=ynvQ0f0BElU


13.04.2021 r. WTOREK 

Temat zajęcia: „Wiosenna łąka” – praca plastyczna. 

1. „Motylek”-  zabawa ruchowa,  poranna z elementami ortofonicznymi. 

  

„Motylek – A. Przemyska” 

 

Motylek lekki fruwa nad łąką- ruszanie ramionami w górę i w dół 

w dole są kwiaty, w górze jest słonko - przysiad, wspięcie się na palce 

Fru, fru, fii, fii!-powtórzenie sylab 

wesoło, wesoło mu- wesoły śmiech 

Motylek lekki w trawie się błąka,- obroty wokół siebie 

myśli, że kwiaty to małe słonka. kręcenie nadgarstkami w przysiadzie 

Fru, fru, fii, fii!- 

wesoło, wesoło mu. 

Motylek lekki fruwa nad światem, ruszanie ramionami w górę i w dół 

myśli, że słońce jest dużym kwiatem. kręcenie nadgarstkami w pozycji stojącej, ramiona 

uniesione wysoko 

Fru, fru, fii, fii!- powtórzenie sylab 

wesoło, wesoło mu. wesoły śmiech 

 

http://wesolyprzedszkolak.pl/index.php?view=article&catid=39%3Awiersze&id=677%3Amotylek&for

mat=pdf&option=com_content&Itemid=50 

 

2. „Bocian łapie żaby” – zabawa orientacyjno-porządkowa.  

Rodzic rozkłada gazety/ kartki papieru na podłodze-w różnych miejscach. Dziecko 

zamienia się w żabkę i spaceruje pomiędzy nimi. Na hasło rodzica BOCIAN-, dziecko 

wskakuje na kartkę papieru. 

 

3. „ Wiosenna łąka” – praca plastyczna.  

Malowanie farbą plakatową za pomocą palców, widelca, patyczków higienicznych, 

techniką malowania –stemplowanie. 

POTRZEBNE MATERIAŁY: kartka techniczna biała, farby plakatowe, patyczki do 

uszu –luzem, widelec plastikowy. 

http://wesolyprzedszkolak.pl/index.php?view=article&catid=39%3Awiersze&id=677%3Amotylek&format=pdf&option=com_content&Itemid=50
http://wesolyprzedszkolak.pl/index.php?view=article&catid=39%3Awiersze&id=677%3Amotylek&format=pdf&option=com_content&Itemid=50


4. Kodowanie- pokoloruj według numerków „Biedronka”. 

 

Karta pracy: 

https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/05/BiedronkaKodowanie.pdf 

 

Zabawa popołudniowa 

 

„Dodajemy, dodajemy...” -  gra planszowa. 

 

Celem gry jest zamalowanie jak największej liczby pól na planszy. 

Rzucamy kostkami, sumujemy wyniki, zamalowujemy wybrane pole z wynikiem, 

− Jeśli potrzebne nam pola są już zajęte, to tracimy kolejkę, 

− Wyrzucając dublet nie kolorujemy swojego pola, tylko przeciwnik koloruje 

dowolne wybrane przez siebie pole, 

− Gramy do momentu pokolorowania wszystkich pól. 

 

Źródło: Anna Świć, Rafał Mitkowski „Kodowanie na dywanie...uniwersalne  

gry i zabawy” . 

 

https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/05/BiedronkaKodowanie.pdf


Udanej Zabawy! 

 

14.04.2021 r. ŚRODA 

 

 

Temat zajęcia: Poznaje znaki =, <, > i stosuje je w rozwiązywaniu zadań. 

 

Pomoce: Czarne paseczki i kółka, kostki do gry, frotki (gumki do włosów). 

 

1. Zabawa ruchowo- matematyczna „Ile kroków do mamy/taty?” 

Dziecko stoi  naprzeciwko rodzica w określonej odległości. Dziecko woła: 

- Mamo, mamo, ile kroków mam zrobić? 

Mama odpowiada, np. 

• Jeden tip-top ( stopa za stopą) 

 Oczywiście mama wymyśla, np. 

• Trzy duże skoki kangurze ( to są skoki obunóż) 

• Jeden milowy 

• Dwa normalne 

• Pięć małych 

• 6 skoków na jednej nodze itp.... 

Na co zwracamy uwagę? Gdzie tu matematyka oprócz liczenia kroków?  

Porównujemy kroki, porównujemy skoki, wyciągamy wnioski. 

 

2. Zadania z kółkami i czarnymi paseczkami (znaki <, >, =) 

Dziecko siada naprzeciw rodzica. Rodzic mówi kolejno zadania: 

Podaję Ci frotkę, proszę włóż ją na lewą rękę, ja również to zrobię. Nie będziemy się mylić, 

bo wiemy, która strona jest lewa, a która prawa. 



a) Pierwsze zadanie: 

Trzy kółeczka (układa je) i trzy kółeczka (układa je). 

●●●      ●●● 

Tu (gest) trzy i tu (gest) trzy. Wstawiam znak, który mówi, że tu i tu jest tyle samo.  

●●●   =   ●●● 

Dokładam dwa kółka (kładę po prawej stronie). Czy teraz jest dobrze? Trzy to tyle samo, co 

pięć? (dziecko protestuje). 

●●●   =   ●●●●● 

Co trzeba zrobić, żeby było dobrze? 

Dziecko proponuje: dodać dwa kółka… można zabrać dwa kółka… 

Masz rację można dodać, można zabrać. Dodaję dwa kółka (dokładam po lewej stronie) 

●●●●●   =   ●●●●● 

Pięć (gest) równa się pięć (gest). Znak ten czytamy równa się. Tu i tu jest tyle samo.  

Zmieniam zadanie (zabieram z lewej strony trzy kółka)… Co trzeba zrobić, żeby było 

dobrze? (dziecko proponuje dołożyć lub zabrać) 

●●   =   ●●●●● 

Masz rację. Można dodać z tej strony (gest), można zabrać (gest) i zostawić dwa kółka. Ale 

można postąpić inaczej – zmienić znak na taki, który pokaże, gdzie jest więcej, a gdzie mniej.  

●●   <   ●●●●● 

Teraz zadanie można czytać tak: 

- dwa, to jest mniej niż pięć (pokazuje od lewej do prawej), 

- pięć, to jest więcej niż dwa (pokazuje od prawej do lewej). 

Zmieniam zadanie (zabieram cztery kółka z prawej strony)… Co trzeba zrobić, żeby było 

dobrze? ( dziecko proponuje dołożyć krążki). 



●●   <   ● 

Można jeszcze zmienić znak, w ten sposób: 

●●   >   ● 

Jest dobrze, bo dwa to więcej niż jeden ( pokazuje od lewej do prawej strony), czyli jeden to 

mniej niż dwa ( pokazuje od prawej do lewej strony). 

Podobnych zadań trzeba jeszcze ułożyć wspólnie z dziećmi kilka.  

 

3. Zadania z kostkami i czarnymi paseczkami  

Rodzic mówi będziemy układać i rozwiązywać zadania z kostkami i paseczkami. 

Tu jest pięć (układa kostkę i pokazuje górną ściankę). Tu jest trzy (układa drugą kostkę i 

pokazuje górną ściankę). Jaki znak można ułożyć pomiędzy kostkami?... Tak, masz rację 

(układa znak, jak na rysunku). 

 >     

Przeczytamy najpierw od strony lewej, a potem od prawej: 

Pięć jest więcej niż trzy. 

Trzy jest mniej niż pięć.            

 

Zmieniam zadanie (przekręcam prawą kostkę tak, żeby pokazywała jeden). Czy tak jest 

dobrze?... 

 

          > \ 

Macie rację. Pięć jest więcej niż jeden (pokazuje od strony lewej do prawej). Jeden to mniej 

niż pięć (pokazuje od strony prawej do lewej). Nic nie trzeba zmieniać. 



Zmieniam zadanie (przekręcam kostkę z lewej strony tak, żeby pokazywała jeden).  

Czy tak jest dobrze?... 

         >   

To łatwe, na pewno mam zmienić znak. 

 =    

Już wiesz jak trzeba uładać zadania z kostką i paseczkami. 

Teraz popracujemy w parze. Wyjaśnię, jak będziemy układali i rozwiązywali zadania: 

- Ty masz dwie kostki, ja paseczki. 

Dziecko ustawia kostki tak, aby w środku było miejsce na wstawienie znaku. Potem pyta, jaki 

znak trzeba wstawić. 

 

Zabawa popołudniowa 

Na popołudnie  proponuję trochę odprężenia.  Zachęcam, aby  wykonać masażyki 

relaksacyjne.  Służą pogłębieniu kontaktu pomiędzy dzieckiem i dorosłym oraz 

odprężeniu/wyciszeniu,  dają wiele radości. Ponadto rozwijają sferę emocjonalną i 

społeczną. 

Pizza 

Najpierw sypiemy mąkę (Przebieramy po jego plecach opuszkami palców obu dłoni) 

i zgarniamy ją (brzegami obu dłoni wykonujemy ruchy zagarniające), 

lejemy oliwę (rysujemy palcem falistą linię), 

dodajemy szczyptę soli (lekko je szczypiemy).. 

no… może dwie, trzy. 



Wyrabiamy ciasto (z wyczuciem ugniatamy boki dziecka), 

wałkujemy (wodzimy dłońmi zwiniętymi w pięści w górę i w dół), 

wygładzamy placek (gładzimy plecy) i na wierzchu kładziemy: 

pomidory (delikatnie stukamy dłońmi zwiniętymi w miseczki), 

krążki cebuli (rysujemy koła), 

oliwki (naciskamy palcem w kilku miejscach), 

później … (dziecko samo wymyśla co dodajemy do pizzy), 

posypujemy serem (szybko muskamy po plecach opuszkami palców obu dłoni) 

i… buch! do pieca (Przykrywamy sobą dziecko i na chwilę pozostajemy w tej pozycji). 

Wyjmujemy i kroimy: (Kroimy plecy brzegiem dłoni) 

dla mamusi, dla tatusia, dla babci, dla brata 

dla Matyldy… a teraz (dziecko wymyśla, dla kogo jeszcze będą kawałki pizzy). 

Polewamy keczupem (kreślimy palcem na plecach linię z pętelkami) 

i… zjadamy… mniam, mniam, mniam. 

Lewa-prawa 

Posmaruję prawą nogę, żeby poszła w długą drogę (masujemy nóżkę), 

nakremuję lewą nogę, bo na jednej iść nie mogę (masujemy drugą nóżkę). 

Twoją małą, prawą nóżkę wnet położę na poduszkę (kładziemy nóżkę na bok), 

a dla twojej lewej nóżki mam masażyk na paluszki. 

Pomasuję ci paluszki u twej małej, lewej nóżki (masujemy paluszki dziecka). 

Prawa nóżka też je ma. 

Kto je pomasuje? Ja! (zmieniamy nóżkę) 

Pajączek 

Wspinał się pajączek po rynnie. (wędrujemy palcami od dołu ku górze po plecach dziecka) 

Spadł wielki deszcz i zmył pajączka (rozkładamy na plecach płasko obie dłonie i szybko 

przesuwamy je w dół) 

Zaświeciło słoneczko, (masujemy plecy ruchem okrężnym) 

Wysuszyło pajączka, rynnę i… (masujemy tak długo, aż poczujemy ciepło) 

Wspinał się pajączek po rynnie… (zaczynamy od początku) 

źródło: https://loogomowa.pl/dzieciece-masazyki/ 

MIŁEGO DNIA:) 

https://loogomowa.pl/dzieciece-masazyki/


15.04.2021 r. CZWARTEK 

Temat zajęcia: „Marzec Czarodziej”- zabawa ruchowa do piosenki. 

 

1.  „Ręce - nogi – głowa” – zabawa ruchowa z elementem marszu. 

Dziecko maszeruje w różnych kierunkach. Na hasło zatrzymuje się i wymienione części ciała 

ma dotykać do podłogi, np. - dwie nogi i ręka, - jedna noga i dwie ręce, - dwie nogi i dwie 

ręce, - dwie nogi, ręka i głowa… 

 

2. „Rytmiczne echo”– zabawa muzyczno - rytmiczna. 

 Rodzic wyklaskuje dowolny rytm, a dziecko powtarza. Następnie rodzic wystukuje rytm na 

bębenku( albo innym instrumencie znajdującym się w domu), a dziecko powtarza ten sam 

rytm też wystukując na bębenku. 

 

3. Słuchanie piosenki ,, Marzec czarodziej’’ 

Chodzi Marzec Czarodziej po chmurach, po lodzie. 

Aż tu nagle hokus-pokus 

I już pączki na patyku 

I już trawka na śnieżniku. 

Och, ten Marzec Czarodziej! 

 

Chodzi Marzec Czarodziej po chmurach, po lodzie. 

Aż tu nagle hokus-pokus 

Słońce rzuca swe błyskotki, że aż mruczą bazie kotki 

Och, ten Marzec Czarodziej! 

 

Chodzi Marzec Czarodziej po chmurach, po lodzie. 

Aż tu nagle hokus-pokus 

Przez kałuże skaczą kaczki, żółte kaczki-przedszkolaczki 

Och, ten Marzec Czarodziej! 

https://www.youtube.com/watch?v=YooD0x8941E 

 

Rozmowa na temat piosenki. 

Dlaczego marzec jest czarodziejem?;  

Jakie zmiany zachodzą wczesną wiosną w przyrodzie?;  

https://www.youtube.com/watch?v=YooD0x8941E


Jaką porę roku wyczaruje marzec?. 

Dzielenie się własnymi spostrzeżeniami 

 

4. „Marzec Czarodziej”- zabawa ruchowa. 

Dziecko wspólnie z rodzicem stoi i próbuje czarować. Wyciąga ręce przed siebie, stoi przez 

chwilę w milczeniu, a potem mówi za rodzicem:  

Wiosno, wiosno, nie zwlekaj! Przybądź do nas z daleka! 

Potem przykucają i wyciągają ręce do podłogi, mówią : hokus – pokus, fikus mikus! Zjaw się, 

trawko na śnieżniku. Następnie, pokazując w stronę drzew za oknem, mówią: Hokus – pokus, 

flotki blotki! Niech się zjawią bazie kotki. 

 

5. „Marcowa pogoda” - zabawa z gazetami.  

Rodzic proponuje dziecku, aby wspólnie z „Marcem Czarodziejem” poszli szukać wiosny. 

Daje dziecku gazetę, gdy usłyszy dźwięk trójkąta oznacza to, że zaczął padać deszcz, a gazeta 

pełni rolę parasola – dziecko spaceruje z gazetą uniesioną nad głową, gdy usłyszy dźwięk 

tamburyna wyszło słońce – układa gazetę na podłodze i przeskakuje przez „kałuże”. 

 

Zabawa popołudniowa 

 

,,Wiosenne kodowanie” - dyktando graficzne czyli kodowanie na kartce papieru.  

       Proponuję Wam dzisiaj zabawę graficzną. Należy wydrukować kratownicę do 

kodowania, na której dziecko będzie kolorować, zgodnie ze wskazówką rodzica. Zapraszam 

do graficznego dyktanda. 

 

źródło:  „Kodowanie na dywanie”  A. Świć 

 

 

 

 

 

 



https://www.google.com/search?q=wiosenne kodowanie&tbm=isch&hl=pl&client=firefox-b-

d&sa=X&ved=0C 

 

http://kodowanienadywanie.blogspot.com/2019/02/wiosenne-dyktanda-graficzne.html 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&lei=3N9vYPubIYKyrgS746KYCg&q=Kodowanie 

na dywanie  

 

 

 

http://kodowanienadywanie.blogspot.com/2019/02/wiosenne-dyktanda-graficzne.html


https://www.google.com/search?q=kratownica do kodowania do druku&tbm=isch&hl=pl&client=firefox-b-

d&s 

 

16.04.2021 r. PIATEK 

Temat zajęcia: W zdrowym ciele zdrowy duch. 

1. Czytanie wiersza pt. "Gimnastyka dni tygodnia" ilustrując go ruchem.  

Należy przeczytać wiersz 3 razy, by dziecko same ilustrowało ruchem treść wiersza. 

 

"Gimnastyka dni tygodnia" Czynności dziecka: 

Gimnastyka - dobra sprawa............................. marsz w miejscu 

co dzień wszystkim radość sprawia. 

Gdy niedziela się zaczyna trening tydzień rozpoczyna. 

W poniedziałek dwa podskoki........................... 2 podskoki 

Wtorek lubi kroki w boki.................................... 2 kroki w lewo i 2 w prawo 

Środa kręci się w kółeczko. ...............................obrót wokół siebie 

No a w czwartek jaskółeczka ............................."jaskółka" 

W piątek szybko dwa przysiady........................... 2 przysiady 



A sobota robi ślady............................................... marsz w miejscu 

I tak przez tydzień cały ........................................wymachy ramion 

dni tygodnia wciąż szalały. 

  

2. Zabawa ruchowa „Kto potrafi tak jak my” 

Dziecko próbuje utrzymać równowagę podczas naśladowania czynności demonstrowanych 

przez rodzica. 

– rysowania na podłodze kółka palcami stóp 

– stania na jednej nodze jak bocian 

– stania na jednej nodze i próby klaśnięcia nad głową 

– chodzenia z woreczkiem (książką) na głowie 

– obracania się dookoła i stania na jednej nodze 

– stania na jednej nodze i klaskania nad głową 

–chodzenia z zamkniętymi oczami w przód, a następnie w tył. 

  Następnie dziecko wymyśla zadanie dla rodzica.  

 

3. Przeprawa przez rzekę. 

Wyobraźcie sobie, że przez Wasz pokój przepływa rzeka. Długi rwący potok rozciąga swoje 

brzegi od stołu, aż do kanapy lub od ściany do ściany, w zależności od rozkładu mieszkania. 

Musicie przejść na drugą stronę skacząc po kamieniach, ale tak, aby nie wpaść do wody. 

Czym są kamienie? Poduszkami jaśkami lub innymi kawałkami materiału. Rozłóżcie je na 

podłodze tak, aby przejście po nich nie było zbyt łatwe. I po każdym prawidłowym 

przedostaniu się na drugi brzeg zmieniajcie ustawienie. Oczywiście na trudniejsze, tak jakby 

to był kolejny level do przejścia w grze. 

 

4. Zakończenie zajęć ruchowych poprzez wyciszenie – Masażyki.  

Kanapka 

Najpierw chleb pokroję (uderzamy lekko brzegami dłoni po plecach dziecka), 

Potem posmaruję (głaszczemy całą powierzchnią dłoni plecy), 

Na to ser położę (przykładamy wiele razy i na krótko dłonie do pleców), 

Pomidora dołożę (rysujemy małe kółka na plecach), 



I posolę i popieprzę (dotykamy delikatnie plecy, przebierając palcami), 

Żeby wszystko było lepsze (masujemy). 

Już nie powiem ani słowa, bo kanapka jest gotowa. 

 

Rybki 

Raz rybki w morzu brały ślub (rysujemy na plecach dziecka faliste linie) 

i tak chlupały: chlup, chlup, chlup. (lekko stukamy w nie rozluźnionymi dłońmi) 

A wtem wieloryb wielki wpadł (masujemy całe plecy) 

i całe towarzystwo zjadł. (mając rozpostarte dłonie ściągamy palce do środka) 

 

Zabawa popołudniowa 

 

                                                                SUDOKU  

   ,,Wiosenne kwiaty”   - zapraszam do sudoku.  

     Plansza  zawiera  ilustracje wiosennych kwiatów. Zabawa polega na umieszczeniu 

brakujących obrazków tak, by nie powtarzały się w pionie i poziomie.  



 

https://www.printoteka.pl/we/materials/item/4823 

 

POWODZENIA! 

 

 


