
12.04.2021 PONIEDZIAŁEK  

Witajcie! 

Posłuchajcie piosenki  „Jestem sobie ogrodniczka”. 

https://www.youtube.com/watch?v=zhvQFI04CX8 

Dzisiaj chciałabym zainteresować Was tematem wiosennego ogrodu.  

Ciekawa jestem czy wiecie co to jest ogród i co można w nim zobaczyć? 

Obejrzyjcie w skupieniu film o pewnym krasnalu, który wybrał się do ogrodu. 

Po filmie odpowiedzcie na następujące pytania 

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

Po filmie odpowiedzcie na następujące pytania: 

• Jakie miejsce zwiedzał krasnal? 

• Jak nazywał się krasnal? 

• Ile miał lat? 

• Czym się zajmował? 

• Gdzie mieszkał? 

• Dlaczego nazywał się Borówka? 

• Dlaczego poszedł do ogrodu? 

• Kogo tam spotkał? 

• Jakie zwierzęta i rośliny zobaczył w ogrodzie? 

-ptaki-rudzik,jaskółka,zięba, bocian 

-owady-motyle, biedronki, trzmiele 

-żaby, jaszczurki, ropuchy, jeże , dżdżownice, krety 

-rośliny(drzewa, krzewy, kwiaty , warzywa) 

• A dlaczego  gospodarze ogrodu przygotowali poidełka , karmniki  i budki lęgowe? 

• Jak myślicie , czy zwierzętom i roślinom w tym ogrodzie dobrze się żyje?Jeśli  tak, 

to powiedzcie dlaczego? 

Proszę Rodziców o kontrolowanie  odpowiedzi dzieci i ewentualną korektę 

błędnych wypowiedzi. 

 

Proszę teraz ,aby dziecko wstało podniosło ręce do góry i naśladowało chwianie 

się drzewa na wietrze i naśladowało szum wiatru(SZSZSZSZ) 

https://www.youtube.com/watch?v=zhvQFI04CX8


 

Dla chętnych: 

Jeśli obejrzałeś film o ogrodzie i krasnalu Borówce do końca zachęcam do wykonania budki lęgowej z 

pudełka ( w filmie znajdziesz szczegółowe instrukcje) 

 

Zabawa popołudniowa 

 Zabawa relaksacyjna (masażyk) 

Dziecko siedzi za rodzicem, wykonuje masaż pleców zgodnie ze słowami i ruchami. Potem 

następuje zamiana. Można włączyć muzykę  relaksacyjną ,np.: 

https://www.youtube.com/watch?v=hlWiI4xVXKY 

  

Idą słonie, (na plecach kładziemy całe dłonie) 

potem konie, (na plecach kładziemy piąstki) 

panieneczki na szpileczkach. (palce wskazujące z gryzącymi pieseczkami-szczypanie) 

Świeci słonko, (zataczamy dłońmi kółka) 

płynie rzeczka, (rysujemy linię) 

https://www.youtube.com/watch?v=hlWiI4xVXKY


pada deszczyk (uderzamy w plecy wszystkimi palcami) 

Czujesz dreszczyk? (łaskotanie) 

Źródła: 

https://www.youtube.com/watch?v=zhvQFI04CX8 

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

https://www.youtube.com/watch?v=hlWiI4xVXKY 

 

13.04.2021 WTOREK  

Temat: „Żabka-klapka” 

 

 

• Proszę przygotować zielony i czerwony papier wycinankowy, niebieski karton , nożyczki, klej, 

kawałki zielonej bibuły. 

• Należy odrysować 1 duże koło zielone(średnica 12cm -brzuch żaby),2 koła zielone o średnicy 

9 cm-głowa i otwór gębowy, 4koła zielone o średnicy 5cm (kończyny)oraz 2 koła zielone o 

średnicy 3cm. Następnie dwa koła czerwone o średnicy 7 cm. Wszystkie koła dziecko 

powinno wyciąć samodzielnie. 

• Wycięte elementy należy nakleić według załączonego wzoru. 

Po skończonej działalności zachęcamy dziecko do uporządkowania miejsca pracy. 

                                                       ŻYCZĘ  UDANEJ PRACY! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zhvQFI04CX8
https://www.youtube.com/watch?v=hlWiI4xVXKY


Zabawa popołudniowa 

„Przeciwieństwa”-zabawa pantomimiczna 
 

Przed rozpoczęciem zabawy proszę Rodziców, aby przykryli dowolne krzesło kocem/ narzutą.  
Zabawa polega na tym, że osoba ukryta za krzesłem wychyla się raz z jednej strony krzesła, 
raz z drugiej strony krzesła i wyraża przeciwstawne stany emocjonalne( nie tylko mimiką, ale 
postawą całego ciała).  
Proponuję, aby zabawę rozpoczął Rodzic . To on chowa się za krzesło przykryte 
kocem/narzutą i wychyla się zza krzesła prezentując przeciwstawne stany emocjonalne, np.:  
• Jestem wesoły- jestem smutny  

• Jest mi zimno- jest mi gorąco  

• Jestem zły-jestem zadowolony  

• Jestem mały – jestem wielki  

• Jestem słaby-jestem silny  

• Jestem chory – jestem zdrowy  

• Jestem zmęczony-jestem wyspany  
 
Dziecko ma za zadanie odgadnąć stan emocjonalny przedstawiany przez Rodzica.  
Potem role mogą się odwrócić – dziecko przedstawia przeciwstawne stany emocjonalne a 
Rodzic odgaduje.  
 
Źródło: https://ekodziecko.com/zabka-klapka 
 
 

14.04.2021 ŚRODA 

Dzisiaj zapraszam do wiosennych zabaw matematycznych: 

Proszę przygotować: sylwety rybek lub zamiennie dowolnych liczmanów , opaska do 

zasłonięcia oczu, stoper, niebieski karton – staw, 6 czerwonych kół- biedronek, duże figury 

geometryczne z kolorowego kartonu i małe figury geometryczne. 

 
1. Wprowadzenie: Rodzic czyta wstęp: 
Przyszła do nas nowa pora roku - wiosna, ale cały czas zastanawia się czy powinna z nami 
zostać. Słyszałam, że wiosna lubi zabawy matematyczne. Aby przekonać ją by u nas została, 
pokaż jej kilka takich zabaw. Myślę że, spodobają się wiośnie i zagości u nas na dobre.  
 
2. Zabawa „Połów rybek” 
Zadaniem dziecka jest wyłowienie ze stawu jak największej liczby rybek w czasie 1 
minuty(stoper)-dziecko zapisuję liczbę rybek 
Najpierw rybki wyławia dziecko, potem rybki łowi Rodzic i również zapisuje swój wynik . 
Następnie porównują  i oceniają kto złowił więcej rybek w czasie 1 minuty. 
 
3. Zabawa „Biedronki” 

https://ekodziecko.com/zabka-klapka


  Dziecko odlicza dla siebie 6kół/ biedronek i kładzie przed sobą. Rodzic układa zadania a 
dziecko ilustruje je za pomocą liczmanów. 

• Nad łąką fruwały trzy biedronki (układają trzy biedronki). Potem przyfrunęła jeszcze 
jedna (dosuwają jedną biedronkę). Ile biedronek fruwa teraz nad łąką?  

• Nad łąką fruwało sześć biedronek (układają sześć biedronek). Trzy odfrunęły 
(odsuwają trzy biedronki). Ile biedronek pozostało? 

Teraz można dziecku pozwolić na ułożenie dwóch zadań do wykonania przez Rodzica  
 
4. Zabawa ruchowa „Figura” 
Na dywanie leżą figury geometryczne z kolorowego kartonu  W trakcie  trwania muzyki 
dziecko tańczą dowolnie po pokoju Na przerwę w muzyce Rodzic podnosi wybraną figurę, 
dziecko odszukują ją na dywanie i staje na niej. Zabawę powtarza się kilka razy. 
 
5. Zabawa „Ukryte figury” 
Rodzic układa zagadki o figurach geometrycznych: 

• Co to za figura , która ma trzy boki?(dziecko szuka przedmiotów/elementów 
zabawek trójkątnych, w swoim pokoju) 

• Co to za figura , która ma cztery równe boki?(dziecko szuka…. ukrytych kwadratów) 

• Co to za figura , która ma 2boki krótsze i 2 dłuższe(dziecko szuka… prostokątów) 

• Gdzie ukryło się koło?( dziecko szuka w swoim najbliższym otoczeniu ,w pokoju) 
 
6. Zabawa „Ja mówię- ty rysujesz” 
 
Dyktando rysunkowe.  Dziecko otrzymuje kartkę z konturem domku na dole kartki oraz 
ołówek. Rodzic czyta instrukcje do wykonania rysunku. 
Instrukcja: 
1. podpisz się w lewym górnym rogu kartki 
2. na dole kartki jest domek, dorysuj okno i drzwi 
3. po prawej stronie domu narysuj drzewo 
4. po lewej stronie domu narysuj płotek 
5. nad domkiem narysuj słońce 
6. pokoloruj rysunek dla wiosny 
Dziecko po wykonaniu zadania koloruje obrazek dla wiosny 

• Na zakończenie zaśpiewajcie  naszą ulubioną piosenkę „Wiosenny krakowiaczek” 
 
                            https://www.youtube.com/watch?v=jmaNrRaAkwQ 
 
 

 

 

 

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


Zabawa popołudniowa 
 

Zabawa graficzna „Moje zwierzątko”.  

Potrzebna nam będzie: kartka, mazak i chustka do zasłonięcia oczu. Wybierzcie sami kto 

pierwszy będzie rysował a kto podpowiadał – potem można się zamienić. Jedna osoba ma 

zawiązane oczy i będzie malowała pod dyktando drugiej osoby. Podpowiadamy używając 

sformułowań: narysuj głowę – koło, w prawo, w lewo, do góry, na dół itp. Dobrej zabawy! 

Pamiętajcie, że to trudne zadanie dla każdego – portrety wyjdą śmieszne i o to w tej zabawie 

chodzi! 

 
Miłego dnia!!! 

 
Źródło:  https://www.youtube.com/watch?v=jmaNrRaAkwQ 

 
 

15.04.202 CZWARTEK 

WITAJCIE ! Mam nadzieję , że macie ochotę na zabawy przy muzyce i śpiew ! 

• Powitanka muzyczna 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA 

• Czy pamiętacie jakiej piosnki mieliśmy się nauczyć ? Tak ! O kwietniu , który przeplata 

trochę zimy , trochę lata 

• Dzisiaj nauczymy się 1zwrotki i refrenu 

• Idzie za kwietniem rowem zielonym 
pierwsza stokrotka w śniegu kwietniowym. 
Na skrawku ciepła, na zimna brzeżku, 
kwiat przebiśniegu usiadł w dołeczku. 
ref: Kwiecień, plecień, 
bo przeplata. 
trochę zimy, 
trochę lata. (bis) 
 
Link do piosenki: 
https://www.youtube.com/watch?v=v_uIhX6WpYM 

 

• Proszę Rodziców, aby kilkakrotnie powtórzyli  z dziećmi tekst 1 zwrotki i refrenu i 

zaśpiewali z dzieckiem tę piosenkę ,korzystając z linku  do piosenki. 

• Teraz spotkanie z muzykalną sową : 

https://www.youtube.com/watch?v=jmaNrRaAkwQ
https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA
https://www.youtube.com/watch?v=v_uIhX6WpYM


- Przygotujcie drewniane łyżki, pudełko plastikowe, pudełko papierowe, pudełko 

metalowe 

Link do zabaw rytmicznych: 

https://www.youtube.com/watch?v=x9F1oqntz_o 

 

• Zagrajcie na domowych instrumentach wymyślone przez siebie „muzyczne 

pożegnanie” do słów  

„Do widzenia do widzenia ,do miłego zobaczenia” 

 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

„Kolorowe wizytówki”  
Przed rozpoczęciem zabawy proszę Rodziców o przygotowanie kartoników w różnorodnych 
kolorach(np. z wycinanek) oraz magnetofon  
• Rodzic rozkłada kolorowe kartoniki na podłodze(biały , czerwony, zielony , niebieski, żółty, 
fioletowy, brązowy, czarny itd.)  

• Proszę włączyć dowolną muzykę (dziecko porusza się w rytm muzyki)  

• Na przerwę w muzyce dziecko zatrzymuje się i wybiera dowolny kartonik np.:  
 
NIEBIESKI i przedstawia się :  
Jestem Niebieska Gosia i lubię niebieskie niebo.  
Kolor nadaje losującej osobie nazwisko i sugeruje co lubimy w tym kolorze. Zabawa trwa 
dotąd, aż wszystkie kartoniki będą wykorzystane. Proponuję ,żeby w zabawie brał również 
udział Rodzic dziecka lub rodzeństwo i wybierali kartoniki na zmianę.  
 
              Źródło: 
 
              https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA 

https://www.youtube.com/watch?v=x9F1oqntz_o 

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

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x9F1oqntz_o
https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA
https://www.youtube.com/watch?v=x9F1oqntz_o
https://www.youtube.com/watch?v=v_uIhX6WpYM


16.04.2021 PIĄTEK 

Witajcie !  

Zapraszam do ćwiczeń ! Proszę założyć wygodny ubiór , otworzyć okno  i sprawdzić czy jest 

wystarczająco dużo miejsca do ćwiczeń. 

Przybory: szarfy - można je zastąpić szalikiem, apaszką lub skakanką, 

Część wstępna: 

1. Ćwiczenia rozciągające – dziecko trzymając szalik, apaszkę lub skakankę  przed sobą 

wykonuje skłony, trzymając szalik, apaszkę lub skakankę  nad głową skręty w prawo i lewo,  

 

2. Ćwiczenie wyprostne – wzmacniające mięśnie grzbietu – dziecko siada w siadzie 

klęcznym, podnosi np. szalik w górę, następnie wykonuje skłon w przód sięgając jak 

najdalej, a następnie przechodzą do siadu klęcznego. 

 

3. „Przeplataniec z piłeczką”- Dzieci przekładają woreczek gimnastyczny pod kolanami. 

Leżenie na plecach, przekładanie woreczka pod plecami i nad brzuchem. 

Część główna: 

Rodzicu czytając dziecku opowiadanie, wspólnie z dzieckiem ilustruj ruchem czynności 

zajączka i kurczątek. 

 

Mały zajączek (dziecko przykuca, przykłada dłonie do głowy- robi uszy zajączka) skakał po 

łące i zastanawiał się jaką, świąteczną niespodziankę przygotować dla swoich przyjaciół 

(skacze w przysiadzie w różnych kierunkach). Postanowił zrobić dla nich pisanki (naśladuje 

malowanie pisanek). Kiedy były już gotowe, delikatnie poukładał je w wózku (naśladuje 

przenoszenie pisanek w obu dłoniach z jednego miejsca na drugie). Powoli ciągnął wózek, 

aby rozwieść pisanki do swoich kolegów (naśladuje ciągnięcie ciężkiego wózka za 

sznurek).Wózek był ciężki. Zajączek co pewien czas zatrzymywał się, ocierał pot z czoła 

(ociera pot z czoła raz jedną ręką raz drugą) oraz przeciągał się, aby rozprostować plecy i ręce 

(przeciąga się). Był już bardzo blisko domu kogucika, kiedy nagle potknął się i przewrócił 

(naśladuje potknięcie i przewrócenie się).  

Wózek z pisankami przechylił się na bok, a pisanki poturlały się po trawie (turla się po 

dywanie w różnych kierunkach). Skorupki pisanek zaczęły pękać. Wykluły się z nich kurczątka 

(naśladuje wykluwanie się kurczątek z jajek). Zajączek przestraszył się i zaczął uciekać (skacze 

w przysiadzie), a kurczątka machając swymi malutkimi skrzydełkami, pobiegły za nim 

(biegnie machając ugiętymi w łokciach rękami). Kurczątka były jednak malutkie, dlatego 

szybko się zmęczyły. Przykucnęły więc na trawie (przykuca), aby odpocząć. 



Część końcowa: 

 -  dzieci kładą się  na podłodze i wykonują głębokie wdechy nosem oraz wydechy ustami. 

 

 

Życzymy udanej zabawy! 

 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA  

„ Łamigłówki na wesoło” 

Zapraszam do rozwiązania wesołych łamigłówek. 

Czytamy zagadkę, osoby biorące udział podają odpowiedzi. Ta osoba, która poda właściwą 

odpowiedź zdobywa punkt. Wygrywa ten ,kto zdobędzie więcej punktów. 

 

Link poniżej: 

https://miastodzieci.pl/zagadki/smieszne-zagadki-logiczne/ 

Źródło: 

 https://miastodzieci.pl/zagadki/smieszne-zagadki-logiczne/ 

 

Miłego dnia ! 

Do zobaczenia! 

https://miastodzieci.pl/zagadki/smieszne-zagadki-logiczne/


 

 

 

 


