
6.04.2021 wtorek 

Witajcie ! Święta, święta i po świętach! 

Zapraszam was do  wysłuchania  piosenki „Idą święta” zilustrowanej przez  

Tatianę Galitsynę, która wykonuje  animacje w piasku. 

https://www.youtube.com/watch?v=B3AVIa8MJbQ 

Wam proponuję równie ciekawe zajęcie plastyczne „Malowanie w soli” 

  Drodzy Rodzice! Proszę o przygotowanie dla dziecka:  torebki soli, tacę, 

6 słoiczków /pojemniczków  z wodą zabarwioną dowolnym kolorem 

farby (w każdym słoiczku inny kolor farby), pipeta lub inny zakraplacz. 

Jeśli nie posiadacie nawet zakraplacza może być mała łyżeczka do 

herbaty. 

 Sól należy wysypać na tacę. 

 W pobliżu tacy z solą należy ustawić słoiki z wodą w różnych kolorach 

 Dziecko pobiera pipetą wybraną kolorową wodę i upuszcza kropelki na 

tacę z solą. Następnie  pobiera inny kolor i robi to samo. 

 Dziecko tworzy barwny obraz z kolorowych plam , obserwuje jak barwy 

przenikają się nawzajem , nazywa powstałe barwy  

 Dziecko nadaje tytuł swojej pracy 

 Dziecko uczestniczy w porządkowaniu miejsca swojej działalności 

plastycznej. 

Jeśli chcielibyście zobaczyć jak tę pracę wykonał kilkuletni chłopiec, zapraszam 

do obejrzenia filmiku.  

Link poniżej: 

              https://www.youtube.com/watch?v=A8RpKadtNBA 

 Na zakończenie  zapraszam do ruchu przy muzyce  

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4 

 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4 
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ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

„Barwienie kwiatów” 

 

Zachęcam do wykonania eksperymentu przyrodniczego, tym razem przeprowadzony już w 

wiosennym klimacie. Proponuję zabarwić białe tulipany. Do naszego doświadczenia 

potrzebujemy kilka białych kwiatów, szklanki z wodą i barwniki. Najlepsze są intensywne 

barwniki spożywcze, ale podobne efekty uzyskamy z barwnikami do jajek. Kwiaty nabierają 

intensywnej barwy po około dobie. 

 

Samo barwienie kwiatów jest efektowne i sprawia dzieciom dużo radości, ale jest też 

doskonałą edukacją na temat zdrowego odżywiania. 

Źródło: Wiosenne zabawy i inspiracje 20 pomysłów - Moje Dzieci Kreatywnie 

 

POWODZENIA!!! 

 

 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2019/03/wiosenne-zabawy-i-inspiracje-20-pomyslow/


7.04 .2021 środa 

Witam serdecznie! 

Drogi Rodzicu! Przygotuj dowolną chustę /szal, kubek, guziki lub drobne przedmioty, 
kartoniki z cyframi od 1-9, łyżeczka metalowa, szklanka, 2 talerze papierowe, groch, 

klamerki do bielizny-10 sztuk,  2 kostki do gry. 

1. „Pozdrowienia” – zabawa z chustą animacyjną. Dziecko trzyma chustę, podnosi 
ją      i opuszcza  witając się okrzykiem „Hej”. 

2. „Witamy swoje palce” – Rodzic  mówi rymowankę, a dziecko realizuje  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 dziecko  przelicza swoje palce poprzez dotyk o policzek z jednoczesnym 
nazywaniem ich. Określa  ile palców razem jest w obu dłoniach. 

3. „Słyszę i liczę” – ćwiczenia liczbowe, odtwarzanie zasłyszanych dźwięków. Rodzic 
wrzuca do kubka określoną liczbę guzików w takim tempie, aby dzieci mogły je policzyć. 
Następnie układa przed sobą tyle samo guzików podpisując je odpowiednią cyfrą. W celu 
sprawdzenia dziecko  wysypują z kubka liczmany i 
liczy.  Jeśli  miał tyle samo, dobrze wykonał zadanie. 
Rodzic  uderza łyżeczką w szklankę, a dziecko odtwarza dźwięki za pomocą liczmanów, 
odpowiednio je podpisując. Przy kolejnym powtórzeniu zabawy Rodzic  uderza łyżeczką 
w szklankę a dziecko  podskakuje  tyle razy ile dźwięków słyszy. 

4. „Głodne gołębie” – zabawa ruchowo – matematyczna. 

Dziecko  maszeruje po pokoju otrzymując od  Rodzica  papierowy  talerz.- to jest jego 
gniazdo. Drugi talerz Rodzic kładzie na środku pokoju  i  wysypuje   groch na papierowy 
talerz. Gdy gra muzyka „dziecko – gołąb” biega po pokoju , na przerwę w muzyce 
podbiega do papierowego talerza na środku pokoju  i bierze  jedno ziarno grochu i zanosi 
do swojego gniazda /talerzyka . Dziecko ma uzbierać 9 ziaren grochu – przelicza groch i 
układa z niego cyfrę 9.W razie potrzeby Rodzic pomaga. 

5. „Dodajemy i odejmujemy” – dziecko otrzymuje 10 klamerek, manipuluje nimi  (przypina  
w dowolne miejsce np. .do dywanu, do szala)– dodaje 
i odejmuje, ustalając wynik działania. 

6. „Matematyczne zagadki” – dziecko siedzi na dywanie a Rodzic rozkłada przed nim 
kartoniki oznaczone cyframi od 1 do 9.  Dziecko wyrzuca kostkę, przelicza liczbę oczek i 
podaje Rodzicowi kartonik z odpowiednią cyfrą. Rodzic  odczytuje zagadkę, dziecko 
podaje odpowiedzi. Następnie dziecko  rzuca dwiema kostkami, dodaje  oczka i przelicza 
i podaje kartonik  z odpowiednią cyfrą, rozwiązuje zagadki czytane przez Rodzica: 

 
- Jak nazywa się duży palec u dłoni? 
- Wymień dwa pojazdy posiadające tylko dwa koła? 
- Którą dłoń podajemy na powitanie? 



- Ile palców u obu dłoni ma człowiek? 
- Ile dzieci dostanie jabłko jeżeli w koszyku jest ich 6? 
- Jak nazywa się figura geometryczna, która ma wszystkie boki równe? 
- Która z tych liczb jest większa 5 czy 3? 
- Ile to jest razem 3 i 3? 

- Ile boków ma trójkąt? 

7. Na zakończenie Rodzic podsumowuje wszystkie zabawy matematyczne, dziecko może 

ocenić co poszło mu lepiej a co gorzej. 

8. Rodzicu !Przygotuj dziecku kredki  i  wydrukuj  kartę pracy 

 

ĆWICZENIE GRAFICZNE: Policz elementy w ramkach, podaj  ich liczbę i pokoloruj  właściwą 
cyfrę (jeśli potrafisz ją rozpoznać) . 

Rodzic nadzoruje wypowiedzi dziecka. 

 



 

 

 

 

Źródło: http://www.przedszkole2.az.pl/sloneczka_i_pszczolki,74.html 



Zabawa popołudniowa 

 

„Czółko” 

 

To świetna zabawa dla całej rodziny. Wystarczy zrobić kilkanaście kartek np. z postaciami z 
bajek. Usiąść w kółku, wylosować kartkę i “przykleić” na czółko. Każdy uczestnik zabawy 
zadaje pytanie, a odpowiedzią może być tylko “TAK” lub “NIE”. Jeżeli zgadnie i usłyszy “TAK” 
może zadać kolejne pytanie, jeżeli usłyszy “NIE”, kolejka przechodzi na kolejną osobę. Gramy 
do momentu, aż każdy zgadnie co ma wypisane na czółku. Osoba, która zgadnie pierwsza - 
wygrywa :). 

 

Przykład: 

Na kartce napis  “Baba Jaga” 

Pytanie: Czy jestem kobietą? 

Odpowiedź: TAK (Trafione, więc można zadawać pytanie dalej) 

Pytanie: Czy jestem młoda? 

Odpowiedź: NIE (Kolejka przechodzi na kolejną osobę). 

 

UDANEJ ZABAWY!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.04 czwartek 

 

 

Witajcie ! 

 Czy wiecie jaki jest teraz miesiąc? 

 Tak! Kwiecień. Nauczymy się piosenki o tym właśnie miesiącu 

Posłuchajcie ,link poniżej: 

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

Tekst piosenki 

„Kwiecień –plecień” 

 

I. Idzie za kwietniem  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.       2x 

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


II. Śniegiem sypnęło gdy kwiaty wschodzą 

Na pożegnanie ostatnim mrozom 

Uderza wiosna o skrzydła ptakom 

Śpiew się poturlał z góry po dachu 

Ref.: Kwiecień – plecień… (2x) 

 Rodzicu ! Poproś dziecko, aby powtórzyło słowa refrenu. 

 Zapytaj się dziecka co oznaczają te słowa. 

 Poproś o wyklaskanie rytmu refrenu. 

 A teraz zapraszam was do zabawy ruchowej „Muzyczna 

gimnastyka” 

 Link poniżej: 

 https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU 

 

 Na zakończenie zaśpiewajcie wspólnie piosenkę o kwietniu 

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

   https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU 

 

Zabawa popołudniowa 

 

„Piraci z Karaibów” 

https://www.youtube.com/watch?v=yRh-dzrI4Z4 

To jedna z ulubionych zabaw dla dzieci. 

Rodzice rysują mapę mieszkania i oznaczają w nim miejsce, gdzie znajduje się skarb, który 
wcześniej schowali. Skarbem może być drobny upominek, ulubiona słodycz, lub po prostu 

przedmiot z domu, który dzieci muszą znaleźć dopóki trwa melodia z filmu „Piraci z 
Karaibów”  

Link do utworu poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=yRh-dzrI4Z4 

Odrobina tajemnicy i mnóstwo magii - podarujmy to naszym pociechom. 
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9.04.2021  piątek 

 

Witajcie kochani !   

Zapraszam was do ćwiczeń z przedmiotami codziennego użytku! 

 
Potrzebne będą : poduszka , kocyk /mata , 2 butelki z wodą , talerzyki 
papierowe  

 Załóżcie wygodne ubranie, ćwiczcie na boso – tak jak w przedszkolu 

 Sprawdźcie czy macie wystarczająco dużo miejsca do ćwiczeń 

 Drodzy Rodzice przewietrzcie pokój  , w którym ćwiczy dziecko,  włączcie 
filmik  i ćwiczcie razem  

 ZACZYNAMY   3 -2 -1 start! 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds 

I jak było ? Na pewno fajnie! 

 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds 

 

Zabawa popołudniowa 

Zabawa „Kolory mojej mamy i mojego taty”  

Rodzic rozkłada wiele kolorowych kartek w pokoju. Wydaje polecenia: Stań na kolorze, 
który…, np. – podoba się twojej mamie,  
– podoba się twojemu tacie,  
– przypomina sukienkę twojej mamy, 
 – przypomina krawat twojego taty,  
– pasuje do oczu twojej mamy,  
– pasuje do oczu twojego taty, 
 – przypomina parasolkę twojej mamy,  
– przypomina koszulę twojego taty,  
– nie pasuje do twojej mamy,  
– nie pasuje do twojego taty.  
Dziecko staje na wybranej kartce. Rodzic nie wymaga od dziecka uzasadnienia dotyczącego 
wybranego koloru. 
 

Życzę Wam miłego weekendu! Do zobaczenia! 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds

