
6.04.2021 WTOREK 

 
Temat: „Gotujemy zupę” – stemplowanie warzywami przekrojonymi  

               na połowę. 

 

 

Przebieg: 

1. Wiersz D. Strzemińskiej – Więckowiak pt. „Kucharz”. 

 

    Rodzic odczytuje dziecku wiersz a następnie zadaje pytania na temat jego  

    treści. 

 

                W kuchni dwoi się i troi, 

                ostrym nożem wciąż coś kroi. 

                Na patelniach wielkich smaży, 

                miesza w garnkach, zupę warzy. 

                Do potrawy da przyprawy, 

                aby miała smak ciekawy. 

                Tak przyrządza wszystkie dania 

                bo jest mistrzem gotowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Link do obrazka: https://pl.depositphotos.com/vector-images/kucharz-rysunek.html 

 

 
Pytania kierowane do dziecka na temat wiersza: 

- kto jest mistrzem gotowania? 

- gdzie pracuje kucharz? 

- co robi nożem? 

- co robi na patelni, w garnkach? 

- jakich sprzętów używa w kuchni? 

 



2. Zabawa paluszkowa „Kucharka” według Beaty Gawrońskiej,  mająca na  

   celu usprawnianie mięśni palców i dłoni. 

 

   Włożyła kucharka łyżki do garnka. (dziecko rozstawiają szeroko palce w   

                                                                  dłoni skierowanej w dół) 

    Miesza pierwszą łyżką w garnku,  (zatacza koła kciukiem) 

    miesza drugą łyżką w garnku,  (zatacza koła palcem wskazującym) 

    miesza trzecią łyżką w garnku, (zatacza koła palcem środkowym) 

    miesza czwartą łyżką w garnku,  (zatacza koła palcem serdecznym) 

    miesza piątą łyżką w garnku.  (zatacza koła palcem małym) 

    No a potem zupę całą do talerza wlała.  (dziecko odwraca dłonie, łączy je       

                                                                         i robi z nich miseczkę). 

 

 

3. Praca dziecka. 

 

    Prosimy rodzica o przygotowanie konturu garnka wielkości kartki A4 , farb  

    plakatowych, pędzelka i kredek oraz połówki różnych warzyw np. cebuli,  

    marchewki, ziemniaka, buraka lub innych dostępnych w domu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Link do obrazka: https://publicdomainvectors.org/pl/wektorow-swobodnych/Garnek-

jedzenie/42158.html 

 

 
    Dziecko maluje farbami połówki warzyw a następnie odbija je na konturze  

    garnka. Po wyschnięciu koloruje kredkami tło między warzywami i pokrywkę  

    garnka. 

 

4. Zabawa ruchowa „Warzywa do garnka”. 

 

    Na podłodze rodzic rozkłada wycięty z papieru lub gazety kontur garnka  

   (większy niż kartka A4,  aby dziecko mogło swobodnie na nim stanąć). 

    Dziecko biega w różnych kierunkach, podskakuje. Na hasło rodzica  

   „Warzywa do garnka” dziecko wchodzi na papierowy garnek i wykonuje  

    polecenia: 



    - warzywa się gotują (dziecko podskakuje na papierowym garnku) 

    - mieszamy zupę (dziecko kręci się na papierowym garnku wokół własnej osi) 

    - wlewamy zupę na talerz (dziecko wyskakuje z garnka). 

 

    Zabawę można powtórzyć. 

 

 
Zabawa popołudniowa 

 
Zabawa naśladowcza „Mały kucharz przygotowuje śniadanie”. 

 

Dziecko siada na dywanie. Otrzymuje kartkę A4 i drugą kartkę zwiniętą w rulon. Podczas 

recytacji wykonuje czynności: 

 

Mały kucharz już od rana pichci w kuchni różne dania.  (podwija rękawy) 

Trze marchewkę, trze rzodkiewkę,  (piąstką pociera kartkę papieru) 

kroi też cebulę dzielnie.  (naśladuje po kartce krojenie zwiniętym rulonikiem)  

                                          

Miesza łyżką wszystko w misce  (naśladuje mieszanie) 

aby danie było pyszne.  (językiem się oblizuje) 

Trochę przypraw zmielił jeszcze,  (zgniata kartkę) 

i doprawił całość pieprzem.  (potrząsa zmiętą kartką) 

A – a – a – psik!!!  (dziecko naśladuje głośne kichnięcie) 

 

 
Link: https://www.przedszkola.edu.pl/w-kuchni---scenariusz-zajec-dla-6-latkow.html 

 

 
Miłego dnia dla wszystkich dzieci, bawcie się dobrze. 

 

 

7.04.2021 ŚRODA 

 
Temat: Zabawa matematyczna „Kto za kim idzie?”  

 

Cel zabawy – kształtowanie umiejętności ustawiania po kolei i przewidywania  

                        następstw. 

 

Przebieg: 

1. Zabawa wprowadzająca „Duże, średnie, małe”. 

 

    Rodzic siada przed dzieckiem z koszykiem, w którym są 4 koła różnej  

    wielkości i koloru i mówi wiersz: 

                         Koszyk pełen kółek mam, 

                         pomieszały mi się tam. 

                         Będzie wiele radości, gdy  

                         ułożysz je według wielkości… 

                         małe, większe, jeszcze większe i największe 



    Dziecko układa kółka według wielkości tak, jak dorosły mówił w wierszu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     
   Następnie rodzic zwraca się do dziecka  z pytaniami: 

    - pokaż największe kółko, w jakim jest kolorze? 

    - pokaż mniejsze, powiedz jaki jest jego kolor? 

    - pokaż jeszcze mniejsze, ono jest koloru…? 

    - pokaż najmniejsze, w jakim jest kolorze? 

 

 

2. Zabawa matematyczna „Kto za kim idzie?” 

 

    Prosimy rodziców o przygotowanie czterech postaci dzieci i zwierząt  

    zamieszczonych poniżej (chłopiec, miś, dziewczynka, zajączek).  

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 
Link do obrazków: 

https://pixabay.com/pl/images/search/rysunek%20kr%C3%B3lika/ 

https://pl.freepik.com/premium-wektory/wektorowa-ilustracja-sliczna-chlopiec-daje-

aprobatom_2565042.htm 

https://rysunek-obraz.blogspot.com/2019/12/rysunek-niedzwiedzia-dla-dzieci.html 

https://pixers.pl/fototapety/mala-dziewczynka-idzie-do-szkoly-31992894 

 

 
     

https://pixabay.com/pl/images/search/rysunek%20kr%C3%B3lika/
https://pl.freepik.com/premium-wektory/wektorowa-ilustracja-sliczna-chlopiec-daje-aprobatom_2565042.htm
https://pl.freepik.com/premium-wektory/wektorowa-ilustracja-sliczna-chlopiec-daje-aprobatom_2565042.htm
https://rysunek-obraz.blogspot.com/2019/12/rysunek-niedzwiedzia-dla-dzieci.html


Rodzic kładzie je przed dzieckiem na kartce papieru i mówi: 

    - Układaj tak. Idą na spacer jedno za drugim… 

    - najpierw chłopiec… 

    - za nim miś… 

    - potem dziewczynka… 

    - a na końcu zajączek… 

 

    Dziecko układa postacie w szeregu, pokazuje i powtarza kto za kim idzie na  

    spacer: pierwszy chłopiec, za nim miś, za misiem dziewczynka i na końcu  

    zajączek. 

 

    Rodzic mówi następnie do dziecka: 

    - Teraz wracają ze spaceru… 

    - ostatni zajączek… 

    - przed nim dziewczynka… 

    - przed dziewczynką miś… 

    - a przed misiem chłopiec… 

 

     

    Dziecko układa postacie w szeregu z przeciwnej strony, pokazuje i mówi: kto  

    jest ostatni, kto przed nim, kto przed misiem, kto jest pierwszy. 

    Można zorganizować dziecku podobne zabawy z różnymi maskotkami i  

    ustawiać je w szeregu. 

 

3. Zabawa ruchowa rozwijająca orientację w przestrzeni. 

 

    Dziecko porusza się po pokoju w rytm dowolnej muzyki. Na przerwę ustawia  

    się według polecenia rodzica np. stań za mamą, przed mamą, obok krzesła, za  

    krzesłem itp. 
 

 

Źródło: „Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych  

                wolniej rozwijających się”  Edyta Gruszczyk – Kolczyńska i Ewa  

                Zielińska. 

 

 

                                       Zabawa popołudniowa 
 

Zabawa ruchowo naśladowcza do wiersza E. Matłosz „Mała gimnastyka”. 

 

Rodzic odczytuje wiersz, dziecko wykonuje ruchy zgodnie z treścią wiersza. 

 

Podnieś ręce swe do góry,  (dziecko unosi w górę obie ręce) 

obróć się do koła.  (wykonuje obrót wokół własnej osi z uniesionymi rękami) 

Hop do przodu,  (skacze do przodu) 

Hop do tyłu  (skacze do tyłu) 

i będzie wesoło. 

Potem ujmij się pod boki  (trzyma obie ręce na biodrach) 

i na boki zrób podskoki.  (wykonuje skok obunóż w prawą i w lewą stronę) 



Jeszcze przysiad i - jak żabka (wykonuje przysiad podparty i skacze jak żabka) 

w kółko skacz na czterech łapkach. 

 

 

Źródło: Przewodnik metodyczny „A ja rosnę i rosnę”  wydawnictwa MAC. 

 

 
Miłej zabawy dla wszystkich przedszkolaków. 

 

 

8.04.2021 CZWARTEK 
 

Temat: „Co słychać w kuchni?” – zabawy muzyczne. 

 

Cel zajęcia: kształtowanie poczucia rytmu, wyrabianie wrażliwości  

                     muzycznej. 

 

 

Przebieg: 

1. Zabawa muzyczna z kubeczkami. 

     

    Prosimy o przygotowanie do zabawy dwóch plastikowych kubeczków. 

     

    Rodzic i dziecko siadają w siadzie skrzyżnym twarzami do siebie. Pomiędzy  

    nimi ustawione są dwa kubeczki do góry dnem. Demonstrują ruchem prostą  

    zabawę. Rytmicznie uderzają w kolana, w ręce, przekładają kubeczki. Zabawa      

    jest dostępna na YouTube. 

 
Link do zabawy: https://www.youtube.com/watch?v=nsq1Gbkmq1M 

 
2. Słuchanie piosenki pt. „Fruzia kuchareczka”. 

 

    I     Fruzia kuchareczka przyszła z ogródeczka, 

          garnuszek szykuje, warzywa gotuje. 

          Tra la la, tra la la warzywa gotuje. / bis 

 

    II   Jednego ziemniaczka, pora i kabaczka, 

          marchew, pomidora, dynię, kalafiora. 

          Tra la la, tra la la dynię, kalafiora. /bis 

 

    III  Warzywem za mało więcej by się zdało. 

           Dodała pietruszki i główkę kapusty. 

           Tra la la, tra la la i główkę kapusty. /bis 

 

    IV   Łyżką zamieszała i zupka powstała. 

            Żeby pyszna była kopru dorzuciła. 

            Tra la la, tra la la kopru dorzuciła. /bis 

 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=AXPvCGaJxz0 

https://www.youtube.com/watch?v=AXPvCGaJxz0


Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat treści piosenki: 

    - kim była Fruzia? 

    - co gotowała? 

    - jakie warzywa kładła do garnka? 

    - co dołożyła na końcu żeby zupa była pyszna? 

 

    Następnie dziecko określa nastrój i tempo piosenki: czy była smutna, czy  

    wesoła, wolna czy szybka? 

 

3. Zabawa rytmiczna piosenki „Fruzia kuchareczka”. 

 

    Dziecko porusza się w rytm melodii piosenki. Przy słowach tra la la,  

    tra la la  warzywa gotuje, zatrzymuje się i klaszcze rytmicznie.  

    Tak samo dziecko postępuje w kolejnych zwrotkach, tylko przy słowach tra la  

    la, tra la la… wykonuje inny ruch: 

    - w drugiej zwrotce uderza o kolana, 

    - w trzeciej zwrotce uderza dłońmi o podłogę,  

    - w czwartej zwrotce razem z rodzicem robi kółeczko i tańczy. 

 

4. Rytmizowanie tekstu rymowanki za pomocą przyborów kuchennych 

    (np. miski i łyżki lub innych dowolnych). 

 

    „Kuchareczka mała zupę gotowała” – ku-cha-recz-ka  ma-ła  zu-pę           

    go-to-wa-ła. 

    Dziecko rytmicznie wypowiada tekst uderzając łyżką o miskę w różnej  

    dynamice: głośno, średnio, cicho. 

 

 

 

Zabawa popołudniowa 

 
Zabawa dydaktyczna „Gotujemy zupę” z elementami ćwiczeń logopedycznych. 

 

Cel zabawy - kojarzenie warzyw z określoną potrawą, 

                     - rozwijanie percepcji słuchowej, 

                     - ćwiczenie mięśni warg i języka. 

 
Rodzic siada z dzieckiem na dywanie. Na środku stoi garnek i leży drewniana łyżka oraz 

ilustracje warzyw: pomidor, kalafior, ogórek, burak. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dziecko nazywa warzywa, dzieli ich nazwy na sylaby, wyklaskuje i określa ilość sylab. 

 

Link do obrazków: 

https://pl.dreamstime.com/ilustracji-pomidor-image56140446 

https://pl.depositphotos.com/vector-images/kalafior.html 

https://pl.depositphotos.com/vector-images/kalafior.html 

https://redro.pl/plakat-rysunek-wektor,144406556 

 

 
Dziecko powtarza za rodzicem wierszyk: 

 

               Zdolni z nas kucharze, zupę gotujemy. 

               Garnek z wodą mamy, pomidora potrzebujemy. 

 

https://pl.dreamstime.com/ilustracji-pomidor-image56140446
https://pl.depositphotos.com/vector-images/kalafior.html
https://pl.depositphotos.com/vector-images/kalafior.html


Podchodzi do garnka, wrzuca pomidor – obrazek i miesza łyżką mówiąc nazwę zupy, którą 

ugotował: pomidor – zupa pomidorowa. 

Następnie próbuje zupy łyżką i oblizuje się w określony sposób – wysuwa język do przodu i 

oblizuje brodę. 

 

Tak samo postępuje z kolejnymi warzywami gotując zupę kalafiorową, ogórkową i 

czerwony barszcz. Po każdej zupie próbuje łyżką i oblizuje się w podany sposób: 

- przy zupie kalafiorowej – oblizuje górną wargę, 

- przy zupie ogórkowej – oblizuje dolną wargę, 

- przy czerwonym barszczu – oblizuje wargi dookoła. 

 
Link do zabawy: https://www.przedszkola.edu.pl/w-kuchni---scenariusz-zajec-dla-6-

latkow.html 

 

 

 

9.04.2021 PIĄTEK 

 
Temat: Zestaw zabaw ruchowych „Bawimy się piłką” według Kazimiery  

             Wlaźnik. 

 

Cel: rozwijanie sprawności fizycznej. 

 

Do zabaw ruchowych będzie dziecku potrzebna piłka. 

 

Przebieg: 

1. Dowolna zabawa z piłką: dziecko podrzuca piłkę w górę, próbuje ją  

    chwytać, odbija od podłoża i chwyta. 

 

2. Ćwiczenie tułowia: dziecko wykonuje skłon w przód, robi rozkrok, toczy  

    piłkę po podłodze z ręki do ręki. Po kilku ruchach robi wyprost i odpoczywa. 

 

3. Zabawa na czworakach „Kotki bawią się piłeczkami”: dziecko w  

    przysiadzie podpartym (kotek) toczy piłeczkę przed sobą i idzie za nią na  

   czworakach.  

 

4. Skręty tułowia: dziecko w siadzie skrzyżnym toczy piłkę dookoła siebie         

    w lewo, a następnie w prawo patrząc za nią. 

 

5. Podskoki: dziecko odbija piłkę oburącz mocno od podłogi i skacze razem       

    z nią. 

 

6. Ćwiczenie siły: dziecko trzyma oburącz piłkę a rodzic stara mu się ją  

    wyrwać. Następnie rodzic trzyma oburącz piłkę a dziecko stara mu się ją  

    wyrwać. 

 

7. Ćwiczenie stóp: dziecko wykonuje siad skulny (siada, kolana ugięte               

    i rozchylone, stopy oparte o podłogę, ręce z tyłu oparte o podłogę). Rodzic  

    wkłada dziecku piłkę między podeszwy stóp. Dziecko stara się obracać piłkę  



    stopami jak najdłużej.  

 

8. Marsz na zakończenie: dziecko maszeruje z piłką w rytm wyklaskiwany  

    przez rodzica. 

 

 

Źródło: „Wychowanie fizyczne w przedszkolu” Kazimiera Wlaźnik. 

 

 

 

Zabawa popołudniowa 
 

Zabawa sensoryczna „Zgadnij, co jest w pojemniku?” 

 

Cel zabawy – rozwijanie zmysłu dotyku. 

 

Dziecko siada na dywanie, rodzic rozkłada na środku różne przybory kuchenne (łyżka, 

trzepaczka, wałek do ciasta, lejek, sitko, łyżka wazowa, mały garnek).  

Dziecko ogląda je i nazywa, wyjaśnia do czego służą. 

Następnie rodzic wkłada przybory kuchenne do pojemnika lub pudełka i zawiązuje dziecku 

oczy. Zadaniem dziecka jest rozpoznanie przez dotyk zgromadzonych przyborów i nazwanie 

ich. 

 

 

Miłego dnia dla wszystkich dzieciaków, bawcie się dobrze. 

 

 

           

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 


