
 
 

Szanowni Rodzice! 

Przypominam, że na stronie internetowej 

wydawnictwa WSiP, na bieżąco udostępniane są materiały 

(karty pracy, zabawy, eksperymenty, filmy) dla dzieci, 

dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych, dla 

danej grupy wiekowej. Zachęcam Państwa, (oczywiście w 

miarę możliwości) do skorzystania z tej formy pomocy.   

Serdecznie pozdrawiam ! 

Życzę dużo zdrowia, do szybkiego zobaczenia! 

Monika Różanowska 

 

Poniedziałek ( 20.04.2020r.) 

„Wycieczka rowerowa”- opowiadanie D. Daniek-Salawy 

 ( IV 2, 5; II 8) 

Cele: 

-uważnie słucha opowiadania i odpowiada na pytania dotyczące jego treści; 

- kształtuje wrażliwość na piękno otoczenia przyrodniczego;  

-wyrabia poczucie odpowiedzialności za środowisko;  

-posiada umiejętność oceny zachowań służących i zagrażających zdrowiu, 

- rozwija mowę i myślenie. 



 
 

„Wycieczka rowerowa” J. Daniek-Salawa 

Zuziu! Wiktorku! – zawołał pewnego dnia tatuś. – Mam dla was propozycję – dodał, gdy 

dzieci przybiegły zdyszane z drugiego pokoju, gdzie układały puzzle. – Jaką, tatusiu? Jaką? – 

dopytywali jednocześnie Zuzia i Wiktor. – Chcę, żebyśmy pojechali na wycieczkę rowerową. 

Co wy na to? – zwrócił się do dzieci tatuś. – Super! To ja już idę zmienić buty – powiedział 

Wiktorek. – Ja też pójdę się przygotować – oznajmiła Zuzia. – Tylko nie zapomnijcie o 

włożeniu kasków ochronnych! – zawołał tatuś. – I co, jesteście gotowi? – zapytał po chwili. – 

A czy posprzątaliście puzzle? – Mamusia powiedziała, że pomoże nam posprzątać, jak 

wrócimy – odpowiedziała Zuzia. – I powiedziała jeszcze, że to wspaniale, że będziemy 

aktywnie spędzać czas – dodał Wiktorek. – Chyba że będzie tak jak kiedyś, gdy przejechał 

obok nas ten dymiący spalinami samochód i zatruł świeże powietrze – przypomniała Zuzia. – 

No właśnie. Wiktorek zaczął kaszleć i prawie spadł z roweru – opowiadał tatuś. – Zuzia też 

się krztusiła, bo przecież ma alergię – powiedział Wiktorek. – Dym spalinowy szkodzi nie 

tylko alergikom. Zatruwa całe nasze środowisko naturalne – wtrąciła Zuzia. – Pani w 

przedszkolu nam o tym opowiadała – dodała. – Tak, masz rację, Zuziu – potwierdził tatuś. – 

Spaliny samochodowe przyczyniają się także do powstawania smogu, który blokuje dostęp do 

świeżego powietrza i słońca w dużych miastach oraz zmniejsza widoczność. – Jak to dobrze, 

że mieszkamy na wsi i mamy dużo świeżego powietrza – podsumował Wiktorek. – A gdyby 

więcej osób zamiast samochodem, jeździło na rowerze albo chodziło piechotą, to nasze 

powietrze byłoby jeszcze zdrowsze – zauważyła Zuzia. – Tak, masz rację, córeczko – 

potwierdził tato. – Poza tym jazda na rowerze, spacer i inne formy spędzania czasu na 

świeżym powietrzu służą naszemu zdrowiu. Dlatego cieszę się, że was nie trzeba namawiać 

do jazdy na rowerze, rolkach czy gry w piłkę – dodał. – To może już chodźmy do garażu po 

rowery, bo niedługo trzeba będzie wracać na kolację – zauważyła Zuzia. – Masz rację, Zuziu 

– uśmiechnął się Wiktorek.  

Pytania: 

Jaką propozycję, dotyczącą spędzania wolnego czasu  miał tata ? 

Jak dzieci zareagowały na pomysł taty? 

Jak mama zareagowała na wycieczkę rowerową? 

Gdzie, zdaniem Wiktora powietrze jest najczystsze? 



 
 

Jaki wpływ, na zdrowie człowieka mają spaliny samochodowe? 

Co zdaniem Zuzi, może przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza? 

 

Część 1: 

„Czas dla Ziemi” – zabawa ruchowa. Dzieci stoją  pod ścianą. Na przeciwległej ścianie  R. 

przyczepia duży symbol kuli ziemskiej i zegar lub planszę z ilustracją zegara. R. zaprasza 

dzieci do zabawy: Jeśli nie dbamy o naszą planetę, jej czas się kurczy. Aby była w dobrej 

kondycji, a dzięki niej również wszyscy ludzie na świecie, musimy pamiętać o ekologicznych 

nawykach. Za chwilę wy też, w zabawie, będziecie mogli wydłużyć czas naszej symbolicznej 

Ziemi. Jeśli, waszym zdaniem, powiem zdanie prawdziwe – skaczcie raz do tyłu. Jeśli zdanie 

będzie fałszywe – robicie dwa skoki do przodu. Propozycje zdań o tematyce ekologicznej do 

wypowiedzenia przez R. w zabawie: Czyste powietrze jest potrzebne nie tylko ludziom, lecz 

także zwierzętom. Rower nie produkuje spalin. Torebki foliowe szybko się rozkładają i nie 

szkodzą przyrodzie. Woda w oceanie może być brudna – to nikomu nie szkodzi. Autobus jest 

bardziej ekologicznym środkiem transportu niż samochód, którym jedzie tylko jedna osoba. 

Filtry na kominach nie pomagają w oczyszczaniu dymu, który z nich leci. Wylewanie 

ścieków z fabryk do rzeki szkodzi rybom. Ludzie mogą się zatruć, jedząc ryby pływające w 

ściekach. Zabawa kończy się w momencie, gdy dzieciom uda się dotrzeć do sylwety Ziemi 

zawieszonej na ścianie.  

 

„Z jak zegar” – prezentacja litery w wyrazie.  

R. prosi, aby dziecko wypowiedziało jak najwięcej słów rozpoczynających się głoską Z, 

rodzic zapisuje podane wyrazy; następnie wyszukujemy słowa, w których głoska występuje w 

środku i na końcu danego wyrazu. Rodzic oznajmia dziecku, że głoska Z to spółgłoska i 

będziemy ją oznaczać kolorem niebieskim w modelu głoskowym. Dzieci sprawdzają czy 

faktycznie głoska Z  to spółgłoska ( znany dzieciom sposób z „windą”; dziecko podkłada dłoń 

pod brodę, następnie wypowiada głoskę z, w momencie jeżeli dłoń obniża się na dół, winda 

zjeżdża, jest to samogłoska, w sytuacji, gdy nasza dłoń pozostaje w bezruchu oznacza to, ze 

dana głoska  to spółgłoska.). Dzieci wraz z R. liczą sylaby i głoski zawarte w wyrazach 

rozpoczynających się literą z.   



 
 

R. prezentuje sposób pisania liter Z i z . Zwraca uwagę dzieci na kierunek pisania litery oraz 

na jej miejsce w liniaturze. Prosi  dziecko, by napisało tę literę na kartce. R. rozdaje dziecku 

skakanki, z których dziecko układa na podłodze litery Z, a następnie przechodzą po nich stopa 

za stopą.  

„Jakie to słowo?” – zabawa językowa. R. wypowiada słowa zawierające głoskę z, 

posługując się logotomami (nie sylabami!) i prosi dzieci, by określiły, jakie to słowo i na 

którym miejscu słyszą w nim  głoskę z (na początku czy w środku). Przykłady słów: z-egar, 

zło-m, ga-zda, zebr-a, nazw-a, groz-a. 

Część 2: 

„Którą Ziemię wybierasz?” – praca plastyczna  (IV 7) 

Cele: 

wypowiada się na temat wyglądu Ziemi na podstawie swojej pracy plastycznej, 

- wypełnia całą przestrzeń konturu Ziemi, 

-dba o estetykę pracy, 

- jest kreatywny, twórczy, 

- usprawnia motorykę małą 

R. rozdaje dziecku dwa kontury naszej planety Ziemi, zdaniem dziecka jest pokolorować/ 

wykleić plasteliną kontury, w taki sposób, aby przedstawiały planetę zadbaną; natomiast 

drugą zanieczyszczoną, o którą człowiek nie dba.  R. prowadzi pogadankę na temat 

powstałych prac.  

Wtorek (21.04.2020 r.) 

Nowa moda – słuchanie wiersza i rozmowa na temat jego 

treści.  

 



 
 

 

Cele: 

– doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu 

literackiego i wypowiadania się na temat jego treści, 

definiowanie pojęcia „ekologiczny” (II 8, IV2, 5) 

R. wprowadza dzieci do uważnego słuchania utworu, sygnalizując, na jakie informacje 

powinny zwrócić szczególną uwagę. R.: Podczas słuchania wiersza postarajcie się 

zapamiętać, którzy członkowie rodziny wzięli udział w wycieczce. Policzcie, proszę, o ilu 

środkach transportu rozmawiali.  

„Nowa moda” Małgorzata Strzałkowska 

 W domu Oli oraz Ali wszyscy razem się zebrali, aby wspólnie pogawędzić, jak sobotę miło 

spędzić.  

Uradzili, jedząc ciasto, że pojadą gdzieś za miasto, lecz z powodu tej wycieczki do solidnej 

doszło sprzeczki.  

– Autem! – mówi wujek Tadek.  

– Na motorach! – woła dziadek.  

Na to babcia: – Autobusem!  

Mama: – Lepiej minibusem!  

Ala z Olą grzmią donośnie, że taksówką jest najprościej.  

Tylko tata głową kiwa, po czym nagle się odzywa: – Samochody, autobusy, motocykle, 

minibusy – każdy z nich okropnie smrodzi, a to naszej Ziemi szkodzi.  

Po co spalin jej dokładać? Lecz jest na to dobra rada – pojedziemy rowerami, bo nie trują 

spalinami.  



 
 

Poprzez lasy, łąki, pola pędzi Ala, za nią Ola, mama, tata, babcia, dziadek, a na końcu wujek 

Tadek. Nowa moda jest w rodzinie i rodzina z tego słynie, że w sobotę się wybiera na 

wycieczkę na rowerach. Ziemia też oddychać musi, bo inaczej się udusi.  

R. prosi dzieci o odpowiedź na pytania. R.: Jakie plany miała rodzina występująca w wierszu? 

Ilu było członków tej rodziny? Czy potraficie ich wymienić?  

Jakimi środkami transportu chcieli pojechać na wycieczkę?  

Ile środków transportu wymienili członkowie rodziny?  

Dlaczego wybrali rowery?  

Co znaczy słowo „moda”?  

Co oznacza słowo „ekologiczny”?  

R. może wesprzeć odpowiedzi dzieci ilustracjami. Jeśli dzieci mają trudność z udzieleniem 

odpowiedzi na pytanie, R. może jeszcze raz przeczytać stosowny fragment wiersza. R. kieruje 

rozmową w taki sposób, by dzieci stworzyły definicję słowa „ekologiczny” nie tylko jako 

czegoś zgodnego z naturą, chroniącego środowisko itp., lecz także jako powiązania pomiędzy 

środowiskiem i wszystkimi organizmami, które w nim funkcjonują.  

„Głoski w moim imieniu” – R. prosi dziecko, aby policzyło samodzielnie głoski, które 

tworzą jego imię. Po sprawdzeniu R. prosi dziecko, by zapisało na kartce cyfrę, która oznacza 

liczbę głosek w imieniu; następnie, by zapisało cyfrę, która oznacza liczbę sylab.  

„Prąd z wiatraka” – zabawa ruchowa. Dzieci stoją w rozsypce, nogi złączone, ręce 

rozłożone szeroko, wyprostowane w łokciach. Obracają się bardzo powoli, stopa za stopą, z 

zamkniętymi oczami. Ręce, jak skrzydła wiatraka, powinny być szeroko rozłożone przez cały 

czas wykonywania ćwiczenia. Jeśli niektóre dzieci będą miały trudności z poruszaniem się z 

zamkniętymi oczami, mogą wykonać ćwiczenie bez tego utrudnienia.  

Część 2: 

 „Maszeruje wiosna”-autor słów  K. Bożek- Gowik (dostępna na you tube)- 
zapoznanie ze słowami i melodią piosenki.  

Cele: 

-śpiewa dwie zwrotki i refren piosenki; 



 
 

-określa charakter słuchanej piosenki; 

-porusza się zgodnie z rytmem i tempem piosenki, 

-usprawnia koordynacje muzyczno-ruchową, 

-reaguje na sygnał dźwiękowy i przerwę w muzyce 

Dziecko zapoznaje się słowami piosenki, śpiewa z rodzicem dwie zwrotki i 
refren piosenki.  

Kukułka – rozwijanie wyobraźni muzycznej 

Kukułka – R. pyta dziecko: Czy muzyka jest lub może być o czymś? A czy muzyka 

instrumentalna taka, którą grają tylko instrumenty może być o czymś? Czy muzyka może 

opowiadać o zjawiskach w przyrodzie, o porach roku, zwierzętach, kwiatach? Jeżeli dzieci nie 

są przekonane, R. wyjaśnia: Istnieje pewien rodzaj muzyki instrumentalnej, która jest o 

czymś. Jest to taka muzyka, która miała coś opisywać, o czymś opowiadać. Kompozytor 

często podpowiadał, o czym będzie utwór w tytule kompozycji. Taka muzyka czasami jest tak 

napisana, żebyśmy mogli odgadnąć, co chciał nam przekazać kompozytor, nawet gdy jej nie 

znamy. Dzieje się tak wtedy, gdy kompozytor stara się różnymi środkami muzycznymi 

naśladować jakieś zjawiska pozamuzyczne. R. proponuje dzieciom zabawę w rozpoznawanie 

utworów: Wysłuchamy teraz dwóch fragmentów utworów. Po każdym z nich opowiecie, co 

słyszeliście i z czym kojarzyła się wam muzyka. R. odtwarza następujące fragmenty: 1) 

Kukułka; 2) Galop z suity Komedianci. Po wysłuchaniu dzieci dzielą się spostrzeżeniami. R. 

zachęca do interpretacji utworu ruchem: Czy potrafilibyście przedstawić ruchem te utwory? 

Odtwarza jeszcze raz muzykę, a dzieci improwizują.   

Środa (22.04.2020 r.) 

„Mniej czy więcej ?”-zabawy matematyczne (IV.4, IV.11, IV.15, IV.18, IV.19) 

Cele: 

-doskonalenie umiejętności przeprowadzania własnych zabaw badawczych, stawiania 

hipotez i sprawdzania ich,  

-poszerzanie wiedzy przyrodniczej,  

-ćwiczenie umiejętności rozpoznawania niektórych liter i czytania prostych wyrazów  



 
 

„Ile wody nam ucieka?” – zabawa badawcza. R. zadaje pytanie: 

Co mam na myśli? To substancja, bez której nikt z nas nie mógłby żyć. Jest potrzebna nie 

tylko ludziom, lecz także zwierzętom i roślinom. Występuje na całej kuli ziemskiej, ale tylko 

niewielka część nadaje się do spożycia przez ludzi. Poprzez proces parowania i skraplania jej 

część do nas wraca. Po rozwiązaniu zagadki przez dzieci R. prezentuje napis WODA i prosi 

dzieci, aby ułożyły taki napis z różnych liter zapisanych na małych kartonikach. Następnie R. 

zaprasza dziecko do łazienki, odkręca kran w taki sposób, by woda kapała po kropelce do 

podstawionego naczynia. Prosi dziecko, by oszacowało, ile wody może w ten sposób wylać 

się z kranu do naczynia podczas trwania zajęć. Swoje szacunki dzieci zaznaczają flamastrem. 

R. nastawia zegarek, by wiedzieć, ile czasu minęło od odkręcenia kranu, i wraca do 

prowadzenia zajęć 

„Jaka to liczba?” – zabawa rozwijająca spostrzegawczość wzrokową i słuchową. Dzieci 

siedzą w kole. R. przygotowuje kartki formatu A4 z zapisanymi niektórymi cyframi. Nakłada 

na nie kartkę z wyciętym otworem. Przesuwa otwór po kartce, która znajduje się pod spodem, 

a zadaniem dzieci jest odgadnąć, jaka cyfra jest na niej napisana . Gdy im się to uda, podają, 

jaka głoska znajduje się w nagłosie nazwy tej cyfry, a jaka w wygłosie. 

„Mniej czy więcej?” – zabawa matematyczna. N. zaprasza dzieci do wysłuchania 

opowieści, ilustruje ją przedmiotami: W pewnej sali stały dwa kosze na śmieci (R. rozkłada 

dwie szarfy). W jednym z nich leżały trzy butelki (R. wkłada 3 puste butelki do jednej szarfy), 

w drugim pięć butelek (R. wkłada 5 pustych butelek do drugiej szarfy). W którym koszu było 

więcej butelek? Dzieci wskazują prawidłową odpowiedź, a R. kontynuuje opowieść: Wielka 

szufla śmieciarki otwiera się szeroko w tę stronę, gdzie jest więcej śmieci. Jak myślicie, w 

którą stronę się otworzy? R. układa znak > z dwóch pasków papieru. R. opowiada kilka takich 

krótkich opowieści, by utrwalić z dziećmi schemat zadania. Może poprosić dzieci o pomoc w 

wymyślaniu historii dla całej grupy. Kolejnym krokiem jest ilustrowanie zadania cyframi 

zamiast przedmiotów.  

 „Ile wody nam ucieka?” – kontynuacja zabawy badawczej. R. sprawdza na zegarku, ile 

czasu upłynęło od rozpoczęcia eksperymentu. Tłumaczy dzieciom, jak długo kapała woda, 

porównując ten czas np. do czasu trwania posiłku. R. zaprasza dzieci do łazienki, by 

sprawdzić, czy udało im się poprawnie oszacować ilość wody, która zebrała się w naczyniu. 

R. prosi dzieci, by zmierzyły ilość wody np. szklanką, łyżką, filiżanką. Rozmawia z dziećmi o 

tym, że niedokręcony kran, zepsuta uszczelka itp. powodują marnowanie wody. Aby tego 



 
 

uniknąć, trzeba dokręcać krany, zakręcać wodę podczas mycia zębów, brać krótkie prysznice, 

zamiast przesiadywać w wannie. 

Część 2: 

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 

 1. „Rakieta” – dzieci naśladują start rakiety. Stoją w kręgu, wolno klaszczą i tupią, 

jednocześnie pochylając się raz w lewo, raz w prawo. Potem klaszczą i tupią coraz szybciej. 

Obracają się. Szybko uderzają dłońmi w kolana. Prawą dłonią zataczają kółka przed nosem i 

wydają dźwięk pracujących silników rakiety. Unoszą ręce i podskakują z okrzykiem: Hura!. 

Rakieta wystartowała. Zabawę można powtórzyć.  

2. „Planety” – rytmiczne poruszanie się do melodii. Dzieci wyobrażają sobie, że doleciały 

rakietą na inną planetę i spotkały jej mieszkańca. Rytmicznie poruszają się do melodii. Gdy 

piosenka ucichnie, podchodzą do innego dziecka i wymyślają przyjazny gest powitalny. • CD  

3. „Orbity” – tor przeszkód z elementami gimnastycznymi. Dzieci startują z miejsca 

wyznaczonego przez R. Najpierw idą raczkiem, potem robią trzy przysiady, kładą woreczek 

na głowę, przechodzą z nim po ławeczce, zdejmują woreczek i przechodzą pod ławeczką, po 

czym na czworakach zmierzają do mety. R. mierzy czas. • woreczki gimnastyczne, ławeczka  

4. „Deszcz meteorytów” – potrząsanie pomponami w rytm melodii. R. rozdaje dzieciom 

pompony/bibułę ewentualnie wstążki. Dzieci mają za zadanie potrząsać nimi, wymachiwać, 

zgniatać je w rytm melodii. Potem dotykają  nadgarstka, łokcia, ramienia drugiej ręki. 

Podrzucają pompony. Dzieci ćwiczą każdą z rąk. • pompony, CD  

5. Dziecko maszeruje po pokoju  zgodnie z rytmem, tempem muzyki klasycznej 

 Czwartek (23.04.2020 r.) 

Co to jest ekologia? – słuchanie wiersza, rozmowa na temat jego treści. Zabawy 

ruchowo-słuchowe na podstawie fragmentu rymowanki. ( I 9, IV 2, IV 5) 

Cele: 

-doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego, poszerzenie 

słownika czynnego o pojęcie „ekologia”,  



 
 

-rozwijanie sprawności ruchowo-słuchowej. 

 

R. zaprasza dzieci do wysłuchania wiersza. Prosi, by starały się zapamiętać wszystkie 

słowa, których znaczenia nie rozumieją. 

„Co to jest ekologia?” D. Klimkiewicz, W. Drabik  

Ekologia – mądre słowo, a co znaczy – powiedz, sowo?  

Sowa chwilę pomyślała i odpowiedź taką dała: „To nauka o zwierzakach, lasach, rzekach, 

ludziach, ptakach.  

Mówiąc krótko, w paru zdaniach, o wzajemnych powiązaniach między nami, bo to wszystko to 

jest nasze środowisko.  

Masz je chronić i szanować” – powiedziała mądra sowa….  

Po wysłuchaniu wiersza R. prosi dzieci, aby spróbowały wymienić słowa, których znaczenie 

nie jest dla nich do końca jasne. R. kieruje rozmową, zadając dzieciom pytania: Co to jest 

ekologia? Czego dotyczy ta nauka? Co oznacza słowo „szanować”? Aby utrwalić definicję 

pojęcia „ekologia”,  

R. może zaproponować zabawę rytmiczną, np. dzieci mogą wyklaskiwać, wytupywać 

fragment wiersza zgodnie z analizą sylabową:  

To na-u-ka o zwie-rza-kach, la-sach, rze-kach, lu-dziach, pta-kach. Mó-wiąc krót-ko, w pa-ru 

zda-niach, o wza-jem-nych po-wią-za-niach mię-dzy na-mi, bo to wszyst-koto jest na-sze śro-

do-wis-ko.  

„Akcja – segregacja” – R. prowadzi z dziećmi rozmowę na temat tego, w jaki sposób 

segregują śmieci. R. przyczepia na tablicy sylwety koszy w odpowiednich kolorach: niebieski 

z napisem PAPIER, zielony z napisem SZKŁO, żółty z napisem METAL I PLASTIK, 

brązowy z napisem KOMPOST. R. może poprosić dzieci o przyczepienie odpowiednich 

ilustracji pod sylwetami koszy. R. przekazuje dziecku wielką torbę wypełnioną 

opakowaniami oraz kartki: niebieską, zieloną, żółtą i brązową. Zadaniem dziecka jest 

posegregowanie śmieci zgodnie z instrukcjami widocznymi na tablicy. Po zakończonej pracy 



 
 

rodzice i  dzieci wspólnie sprawdzają swoją pracę. Dzieci liczą przedmioty w poszczególnych 

kategoriach, porównują liczebność używając określeń mniej i więcej.  

„Powiedz mi, jak to ułożyć” – zabawa w parach. Dziecko i rodzic otrzymują 8 klocków 

typu lego. Ważne, by zestawy klocków odpowiadały sobie kolorem i kształtem. Jedna osoba  

z pary jest odwrócona plecami, układa prostą wieżę ze wszystkich ośmiu klocków. Następnie 

zadaniem konstruktora jest opowiedzenie słowami, w jaki sposób powstała wieża, np. 

Pierwszy jest klocek czerwony z sześcioma wypustkami, na nim mały żółty itp. Osoba z pary 

układa swoje klocki w sposób, o którym opowiada konstruktor. Po skończonej pracy dziecko 

rodzic sprawdzają poprawność wykonania zadania i zamieniają się rolami.  

„ W krainie dźwięków” -zabawy muzyczno-ruchowe (IV 7) 

Przebieg zajęć: 

1. Powitanie piosenką integracyjną „Podaj rękę partnerowi”  

(wg „Tańce, pląsy i zabawy przy muzyce dla dzieci w wieku przedszkolnym”) 

Podaj rękę partnerowi,  - podajemy jedną rękę 

Potem podaj drugą.   - podajemy drugą rękę osobie w parze 

Zrób obrocik dookoła,   - obrót dookoła w czterech krokach 

Gdy muzyka brzmi.   - kłaniamy się partnerowi 

Stań na baczność, tupnij nogą, 

Wkoło pokręć głową. 

Klaśnij w dłonie i w kolana. 

Niech zabawa trwa!   - robimy ukłon w stronę partnera 

 

2. Zabawa „Głośne i ciche dźwięki” (burza mózgów) 

Dzieci siedzą w kole. Wymieniają sytuacje, w których słyszą głośne lub ciche dźwięki. 
Następnie na środku rodzic rozkłada ilustracje  instrumentów,  a dzieci dzielą je na „ciche” i 
„głośne”. (tamburyn, bębenek, grzechotka, trójkąt) 

 

3. Zabawa słuchowa „Poruszaj się, jak ci zagram” 



 
 

Kiedy rodzic gra na dowolnym głośno brzmiącym instrumencie, dzieci poruszają się po 
pokoju tupiąc. Kiedy natomiast gra na cichym instrumencie, chodzą na paluszkach. 

4 „Muzyczne posągi” –zabawa ruchowa z wykorzystaniem podkładu muzycznego. Dzieci 

poruszają się  zgodnie z rytmem muzyki, gdy muzyka ucichnie dzieci zmieniają  się w 

nieruchome posągi. 

5.„Wyklaszcz rytm”- zabawa słuchowo-ruchowa, poruszanie się przy dźwiękach muzyki ze 

zwróceniem uwagi na tempo piosenki, wyklaskiwanie przez dzieci różnych rytmów granych 

przez rodzica. 

Piątek (24.04.2020 r.) 

„Podwodny świat” – wspólna praca plastyczna z opakowań.( folia bąbelkowa, niebieskie i 

zielone arkusze papieru, bibuła, śmieci, pianka kreatywna, druciki, sznurki, itp.) 

Cele: 

– rozwijanie fantazji i wyobraźni, rozwijanie sprawności grafomotorycznej, ćwiczenie 

koordynacji wzrokowo-ruchowej, poszerzanie wiedzy o twórczych sposobach 

wykorzystania odpadów (I.7, I.9, IV.1, IV.18) 

 Z arkusza tradycyjnej folii bąbelkowej (lub folii z poduszeczkami powietrza, która często 

wypełnia kartony ze sprzętem elektronicznym) tworzymy ocean. Pod folię dzieci mogą 

podkleić arkusze niebieskiego lub zielonego papieru lub kawałki bibuły. Następnie tworzą 

zwierzęta i rośliny z materiałów, które były wykorzystane w zabawie „Akcja – segregacja”. 

R. może podpowiedzieć, że ośmiornicę łatwo zrobić z rolki po papierze toaletowym czy 

papierowego kubeczka, ukwiały ze słomek do napojów itp. Dobrym pomysłem jest 

wykorzystanie małych plastikowych opakowań oraz ich pokrywek. Dzieci uzupełniają swoje 

prace fragmentami kolorowego papieru, pianki kreatywnej, drucików, sznurków itp.  

• Zestaw ćwiczeń ruchowych 

1. „Poranek na wsi” – leżenie na brzuchu z rękami pod głową, na dźwięk gwizdka 

rozprostowanie rąk i uniesienie ich wraz ze złączonymi nogami nad podłogę.   

2. „Koty się budzą” – klęk podparty, dolny odcinek kręgosłupa „wpychamy” mocno w 

podłogę, aby stał się w tym miejscu wklęsły. Głowę podnosimy. Na hasło „koci 



 
 

grzbiet” górny odcinek kręgosłupy „wypychamy” w górę, głowę chowamy między 

ramionami.  

3.  „Koniki” – bieg po obwodzie koła (uderzanie piętami o pośladki).  

4.   „Sadzimy w polu” – pozycja stojąca w rozkroku, skłon do prawej nogi, wyprost, 

skłon do lewej nogi, wyprost. Ćwiczenie powtarzamy 4 razy.  

5.  „Zwierzęta piją wodę” – skłony do przodu z pozycji siadu skrzyżnego w kierunku 

rozłożonego na podłodze woreczka, tak aby dotknąć czołem podłogi.  

6.  „Zwierzęta do stodoły” – zabawa ruchowa, orientacyjno-porządkowa. Dzieci 

naśladują chód wybranych przez siebie zwierząt z wiejskiego podwórka (króliki – 

skaczą obunóż, krowy – czworakują, kaczki – maszerują na ugiętych nogach, konie – 

podnoszą wysoko nogi).  


