
PONIEDZIAŁEK12.IV.2021 

Temat: Ćwiczenia słownikowe na podstawie wiersza Cz. Janczarskiego „W sklepie 

spożywczym”. 

1. Zapraszamy dzieci do obejrzenia obrazka- źródło printoteka. 

 
2. Krótko omawiamy z dziećmi ilustracje: 

• Czy wiedzą, jak nazywa się to miejsce? 

• Czy potrafią nazwać produkty na półkach? 

• Do czego służy waga? 

• Do czego służy kasa? 

3. Czytamy dzieciom wiersz Cz. Janczarskiego „W sklepie spożywczym”: 

Ten sklep jest najważniejszy, bo tu jest najwięcej ludzi. 

Sklep pachnie chlebem i kawą, a czasem migdałami. 

Na kostkach masła wędrują czerwone, mleczne krowy, 

A na okrągłych puszkach, ryby ruszają płetwami. 

Szeleści w torebkach cukier i sypkie ziarenka ryżu. 

W kompotach przegląda się słońce, 

rozświetla różowe lusterka. 

Wchodzę do sklepu z koszykiem, kupuję masło i kompot, 

Topiony serek z koziołkiem i księżycowy rogalik. 

4. Rozmawiamy z dziećmi o treści wiersza. 

• Czym pachnie sklep? 

• Jakie zakupy zrobił autor? 

• Jakie produkty leżą na półkach? 

Zwróćcie państwo uwagę na użyte w wierszu metafory. 

5. Skąd się biorą produkty w sklepie? 

Omawiamy z dziećmi pochodzenie produktów ze sklepowej półki z wykorzystaniem 

ilustracji umieszczonych poniżej- źródło pinterst.pl  



 
6. Na koniec zapraszamy dzieci do kuchni i wspólnego czytania na opakowaniach, skąd 

przybyły do nas na przykład: kawa, herbata, kakao czy banany oraz odnalezienia na 

mapie tych miejsc. 

 obrazek- źródło pinterest.pl 

 

Zabawa popołudniowa  

„Lodówka” -ćwiczymy spostrzegawczość wzrokową i pamięć 

Będziemy chować do lodówki różne przedmioty. 

• Pod kartką z wydrukowaną lodówką (wykorzystane ilustracje pinerest.pl) 

będziemy wkładać wybrane obrazki:1,2,3- stopień trudności zależy od nas. 

Dzieci muszą wskazać co zniknęło ze stołu, czyli co schowaliśmy do lodówki. 

Możemy wykorzystać obrazki zamieszczone poniżej albo zachęcić dziecko, 

aby samodzielnie przygotowało rekwizyty.  

• Inną wersją zabawy jest chowanie „czegoś na s, na m, itd.”. 



 
Pamiętajcie o zmianie ról! 

 

WTOREK 13.IV.2021 

Temat: Malowanie herbatą na temat dowolny. 

 

 

1. Zaczynamy od rozmowy na temat herbaty, super, jeśli w domu są jej różne 

rodzaje, które można dać dzieciom do powąchania, posmakowania. 

2. Zanim zaczniemy działanie plastyczne, warto zabezpieczyć stół folia lub ceratą. 

3. Wystudzone torebki herbaty- różne rodzaje, dzieci mogą ściskać, ugniatać, 

rozcierać, stemplować nimi papier lub płótno. 

4. Pracy dzieci może towarzyszyć muzyka 

https://www.youtube.com/watch?v=J9wBwyZrpCE  

5. Prace dzieci suszymy, a następnie rozmawiamy o kształtach widocznych na 

płótnie lub papierze.  

6. Dzieci mogą obrysować mazakiem wybrane kształty, dorysowywać nowe 

elementy, przekształcać je. 

Pomysł zaczerpnięty z blogu Kreatywne prace plastyczne. 

Obrazek- źródło pinterest.pl 

 

 

 

Zabawa popołudniowa 

„Piramida żywieniowa” 

Wspólnie z dzieckiem oglądamy obrazek „Piramida żywieniowa” - źródło pl. 

pinterest.com. zwracamy uwagę na jej kształt- trójkąt. Wyjaśniamy, że jest to 

graficzny obraz zdrowego stylu życia. Zapraszamy je do: 

• Ponownego ułożenia rozciętej piramidy. 

https://www.youtube.com/watch?v=J9wBwyZrpCE


 
•  Można też wspólnie z dzieckiem opracować swoją własną piramidę 

żywieniową, wykorzystując gazetki reklamowe sklepów oraz własne rysunki. 

 

ŚRODA 14.IV.2021 

Temat: Potrafię zważyć misia i lalkę. 

 

Zapraszam do skonstruowania wagi. 

1. Należy przygotować prosty patyk (może być kij od szczotki), 2 foliowe torebki, 

plaster lub taśmę samoprzylepną, sznurowadło oraz pinezkę, klocki duże i małe 

lub inne przedmioty stosowane jako odważniki oraz zabawki do ważenia. 

2. Wspólnie z dzieckiem mocujemy torebki na końcach patyka. Na środku 

zaczepiamy sznurowadło- dzięki niemu będziemy mogli trzymać wagę w górze. 

3. Zaczynamy ważenie. Pokazujemy, że w waga szalkowa przechyla się tam, gdzie 

jest ciężej. Określamy wagę przedmiotu dokładając do drugiej torebki klocki, aż 

poziom się wyrówna, mówimy „Miś waży 4 duże klocki i 2 małe”. Tym samym 

sposobem ważymy pozostałe zabawki. Wyniki można zapisać i porównać ze sobą. 

4. Jeśli mamy w domu wagę elektroniczną kuchenną lub łazienkową, można je 

pokazać je dzieciom i powtórzyć zabawę, ale tym razem miarą wagi będą 

kilogramy i dekagramy.  

 

 

Zabawa popołudniowa 

Bajeczka logopedyczna „Chory kotek” 

Kotek był chory i bardzo źle się czuł. Często kichał (wołamy „a psik”), bolała go 

głowa (wołamy „ojojoj”). Przyjechał pan doktor (mówimy „brum brum”), zajrzał do 

gardła (wołamy „aaa” i wysuwamy język na brodę), było chore. Następnie zbadał 

kotka, wyciągnął słuchawki (wysuwamy język z buzi, przesuwamy nim po 

podniebieniu, górnych zębach i górnej wardze). Zapisał lekarstwa na recepcie 

(„piszemy” w powietrzu językiem wysuniętym z buzi). Kotek leżał w łóżeczku, miał 

dreszcze (wypowiadamy „brrr…”). Gorączka raz wzrastała (język uniesiony na górną 

wargę), raz opadała (język na brodzie). Kotek zażywał lekarstwa: ssał tabletki 

(przednia część języka przy podniebieniu, naśladujemy ssanie), pił słodki syrop, więc 

się oblizywał (język wędruje dookoła warg przy otwartej buzi). Po kilku dniach kotek 

poczuł się lepiej, był wesoły i zadowolony (uśmiechamy się szeroko, nie pokazując 

zębów). 

O czym należy wiedzieć, podczas zabawy z bajką logopedyczną?  

• w trakcie opowiadania bajki dziecko i rodzic siedzą tak, aby widzieć swoje 

twarze;  



•  buzie dziecka i rodzica powinny być zawsze szeroko otwarte podczas 

wykonywania ćwiczenia;  

• ułatwieniem dla dziecka i rodzica mogą być lusterka. Kontrola wzrokowa 

ułatwi wykonanie ćwiczenia, sprzyja również dokładności i precyzji;  

• w razie potrzeby rodzic powinien korygować błędy dziecka, stosując 

sformułowania: Czy możesz pokazać jak...Spróbuj zrobić...;  

• czas trwania bajki powinien być dostosowany do wieku dziecka, tj. z dziećmi 

młodszymi lub słabo koncentrującymi się na zadaniach pracujemy krócej 

(możemy wykorzystać fragment bajki)  

• stosować zachęty i pochwały wobec dziecka podczas wspólnej zabawy, w ten 

sposób zachęcimy je do doskonalenia swoich umiejętności. 

A kto chce narysować kota może skorzystać z podpowiedzi ze strony 

https://www.mjakmama24.pl/dziecko/zabawa/jak-narysowac-kota-aa-FnJF-

4fFV-ZRbo.html 

 

CZWARTEK 15.IV.2021 

Temat: Śpiewająco dbamy o zdrowie. 

 

1. Rozgrzewka „Zabawa z pedagogiki zabawy z” Słoneczko” 

Słoneczko jest, słoneczko jest- ręce do góry, przykucamy i rękoma dotykamy 

podłogi. 

W górze, w górze, w górze-trzy razy podskakujemy. 

Słoneczko jest- ręce do góry, przykucamy i rękoma dotykamy podłogi. 

W górze, w górze, w górze- 3 razy wyskakujemy w górę. 

I świeci-marsz w miejscu. 

I grzeje-bieg w miejscu. 

W górze, w górze, w górze- 3 razy wyskakujemy w górę. 

Słoneczko jest- ręce do góry, przykucamy i rękoma dotykamy podłogi. 

2. Przypomnijmy sobie piosenkę „Kwiecień-plecień”. 

https://www.youtube.com/watch?v=v_uIhX6WpYM. 

3. Na taką pogodę najlepszy jest dżem, dlatego zapraszam do tańca razem z 

Tulinkami przy piosence „Dżem” https://www.youtube.com/watch?v=U-

6uwbevgUc 

4. Zabawa rytmiczna „Dżem”. 

Dzieci improwizują swoją własną melodię do nazw dżemów wymyślonych 

przez siebie na przykład „malinowy dżem”, „jabłkowy dżem”. 

 

5. Na koniec dzieci mogą narysować swoje ulubione owoce przy piosence 

„Owocowa piosenka” https://www.youtube.com/watch?v=Kn_XIj46Bo4. 

 

Zabawa popołudniowa  

https://www.youtube.com/watch?v=v_uIhX6WpYM
https://www.youtube.com/watch?v=U-6uwbevgUc
https://www.youtube.com/watch?v=U-6uwbevgUc
https://www.youtube.com/watch?v=Kn_XIj46Bo4


„Kuchenne eksperymenty” 

Jedzenie dostarcza nam energii, zapewnia odporność na choroby, więc może warto 

sprawdzić jakie właściwości mają niektóre produkty: 

Test na obecność wody w pożywieniu. 

Warto przypomnieć dzieciom o znaczeniu wody w organizmie i o potrzebie picia 

płynów oraz spróbować wspólnie dać odpowiedź na pytanie: jak organizm daje nam 

znać, że potrzebuje wody? 

• W 2 pojemniczkach dzieci umieszczają pokrojoną przez rodzica pomarańczę 

oraz kawałek żółtego sera. Po pewnym czasie dotykają je palcem i porównują 

wrażenia; pomarańcza palec jest mokry-żółty ser tłusty. Wniosek – w 

pomarańczy jest woda a w serze tłuszcz. 

• Kilka plasterków buraka, może być ziemniak lub kabaczek, sałata, zasypujemy 

solą gruboziarnistą i pozostawiamy na godzinę. Obserwujemy i wyciągamy 

wnioski-sól wilgotnieje pod wpływem wody z warzyw. 

• Pomarańczę, cytrynę lub grejpfruta podziel na dwie połówki. Jedną zasyp 

cukrem, do drugiej nic nie dodawaj. Po godzinie zaobserwuj co się wydarzyło? 

obrazek źródło pinterest.pl 

 

PIĄTEK 16.IV.2021 

Temat: Gimnastyka z literkami. 

 

1. Czas na sportową rozgrzewkę, czyli Wesoła zumba 

https://www.youtube.com/watch?v=nEX5V9paKvE  

 

2.A teraz połączmy gimnastykę z literkami. 

Drukujemy literową ściągawkę dla siebie i dziecka - wzór poniżej. Zgodnie z nim 

będziemy pokazywać proste wyrazy, wykorzystując różne możliwości oraz 

uwzględniając zmianę ról: 

• Piszemy drukowanymi literami wyraz do pokazania, uwzględniając 

możliwości dziecka. Zawsze zaczynamy od najprostszych mama, tata, dom, las 

stopniowo przechodząc do trudniejszych. 

• Mówimy dziecku wyraz, pamiętając o zasadzie stopniowania trudności. W tej 

wersji zabawy dziecko musi dokonać analizy słuchowej struktury wyrazu 

samodzielnie lub z naszą pomocą. 

• Pokazujemy litery z wybranego przez nas wyrazu, a dzieci odczytują je i 

składają w wyraz. 

• Literowa ściągawka: źródło pinterest.pl 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nEX5V9paKvE


 
2. Odpoczynek przy masażyku „List do babci”. 

(Dziecko siedzi zwrócone plecami do rodzica.) 

Kochana babciu (Piszemy palcem na plecach dziecka). 

KROPKA (naciskamy plecy w jednym miejscu) 

Piszę Ci, że mamy w domu kotka (kontynuujemy pisanie). 

KROPKA. 

Kotek chodzi (kroczymy palcami). 

kotek skacze („skaczemy”, opierając dłoń na przemian na przegubie i palcach), 

kotek drapie (delikatnie drapiemy dziecko po plecach), 

kotek chrapie (opieramy na nich głowę i udajemy chrapanie). 

I choć straszny z niego psotek (łaskoczemy dziecko po plecach) 

bardzo fajny ten mój kotek (przytulamy dziecko). 

 obrazek źródło pinterest.pl 

Zabawa popołudniowa 

Piasek księżycowy. 

W naszej kuchni jest wiele wspaniałych produktów, z których można wyczarować 

różnego rodzaju masy plastyczne, pozwalające nie tylko na twórcze 

eksperymentowanie, ponieważ dzieci je rozcierają, gniotą, rwą, ale także usprawnianie 

ręki.  

Oto przepis na piasek księżycowy według przepisu K. Dulewicz: 

Materiały: • mąka pszenna (4 szklanki); • oliwka dla dzieci (szklanka); • sypki brokat 

(najlepiej srebrny); • miska. 

 Wykonanie: Do dużej miski dodaj 4 szklanki mąki i wymieszaj je dokładnie ze 

szklanką oliwki dla dzieci. Dosyp brokat (polecam srebrny) i ponownie wszystko 

dobrze wymieszaj. Piaskiem księżycowym można bawić się od razu po jego zrobieniu. 

Można przełożyć go do większego plastikowego pojemnika i budować z niego 

księżycowe budowle. Gotowy piasek można przechowywać długi czas, przykrywając 

go pokrywką, aby nie wysechł. 

 obrazek źródło pinterest.pl 

 



Udanej zabawy! 


