
 
 

Wtorek (14.04.2020 r.) 

„Quiz wielkanocny” -podsumowanie wiadomości o 
świętach wielkanocnych (czas dzieci.pl/quizy/) IV 2, 5 

Cele: 

-odpowiada na pytania dotyczące świąt wielkanocnych, 

- rozwija komunikatywną mowę i myślenie, 

- utrwala wiadomości dotyczące tradycji i zwyczajów świąt wielkanocnych, 

Propozycje zajęć: 

Część 1 : 

Rodzic wraz z dzieckiem rozwiązują „Quiz wielkanocny” znajdujący się na stronie 

internetowej czas dzieci.pl/quizy, rozwiązanie quizu jest podsumowaniem tradycji 

wielkanocnych. 

„Karmimy kurki” – zabawa usprawniająca aparat mowy. R. rozdaje kartki, na 

których dziecko rysuje duże koła i je wycina. Niepotrzebne fragmenty papieru tną na 

niewielkie kawałki (wielkości paznokcia kciuka) – będą udawać pokarm kurek. Następnie 

dziecko za pomocą słomki przenosi papierowe ścinki na wycięte koła, przelicza je, porównuje 

liczbę przeniesionych „ziarenek” z koleżankami i kolegami. ( słomki, kawałki papieru, kartka 

z narysowaną kurą)  I 8, 19 

Część 2: 

Zestaw ćwiczeń ruchowych ( I 3, 5) 

Dziecko przygotowuje się do ćwiczeń, maszerując po obwodzie koła. R. wręcza dziecku  koło 

z papieru w dowolnym kolorze. 

 „Wiosenny deszczyk” –R. rozkłada na podłodze krążki z kolorowego papieru  i zaczyna grać 

na tamburynie/ uderza łyżką o szklankę. Dzieci rytmicznie poruszają się po pokoju. Na hasło 

R.: pada deszcz,  dziecko ustawia się obok krążka w kolorze takim jak jego koło. 



 
 

 „Tęcza” – dzieci siadają w siadzie skrzyżnym i trzymają chustę za końce w prostowanych 

rękach uniesionych nad głową. Wykonują skłony na boki, raz w prawo, raz w lewo.  

 „Nie wpadnij do kałuży” – R. rozkłada na podłodze w niewielkich odległościach od siebie 

pętle z chusty, apaszki, szalika.. Dzieci przeskakują z pętli do pętli tak, jakby skakały po 

kamieniach między kałużami.  

 Środa (15.04.2020 r.) 

„Jajka kolorowe”- układanie i odtwarzanie sekwencji ( IV 12, 15 ) 

Cele:  

- odtwarza rytmy i sekwencje, 

-tworzy zbiory figur geometrycznych, 

- poznaje liczbę 11 oraz zapis graficzny cyfry 11, 

-uważnie słucha poleceń, 

Propozycje zajęć: 

Część 1: 

Dziecko wycina różnej wielkości jedenaście  jajek z kolorowego papieru.  Zadaniem 

dzieci jest posegregowanie jajek według kolorystyki, wielkości. Rodzic zadaje pytania 

dotyczące powstałych zbiorów, prosi o przeliczenie wszystkich pisanek. 

Rodzic prosi dziecko, aby wykonało tyle poskoków, przysiadów, pajacyków ile jest 

pisanek. Przedstawia zapisaną na kartce liczbę 11, omawia zapis graficzny liczby. 

Rodzic zapisuje na kartonikach cyfry od 0 do 11, zadaniem dziecka jest ułożenie 

kartoników według liczby malejącej, rosnącej. Rodzic zadaje pytania: która z kolei licząc od 

prawej strony, lewej strony  jest wybrana liczba, dziecko stara się odpowiadać całym, pełnym 

zdaniem. 

 

 



 
 

Część 2:  

Gdzie mieszka Pani Wiosna?- zabawy uwrażliwiające dzieci na 

zmiany dynamiczne(IV7) 

Cele: 

-wyrabianie poczucia merytorycznego i rytmicznego 

-kształtowanie słuchu z zastosowaniem zabaw tematycznych 

związanych z nadejściem nowej pory roku 

Nasze propozycje zajęć: 

Zabawa ruchowa „Idziemy do ogródka” 

Dzieci wykonują następujące ćwiczenia: 

-marsz, 

-skoki przez dziurawy chodnik, 

-lekki bieg (pada deszczyk), 

-przeskoki przez kałużę, 

- marsz z wysoko  unoszonymi kolanami (błoto) 

Zabawa rytmiczna „Wiosenny spacer”. 

Rodzic rozkłada na dywanie kolorowe kartki –„kwiatki” i włącza muzykę klasyczną. W 

momencie, gdy słyszymy muzykę dzieci spacerują między kolorowymi „kwiatkami”- taka 

sytuacja oznacza, że świeci słońce. W momencie, gdy rodzic wyłączy muzykę,  uderzy łyżką  

np. o garnek oznaczać będzie, że zaczął padać wiosenny deszcz. Podczas deszczu dzieci biorą 

do rąk  kartkę , która w tej zabawie będzie zastępować parasolkę i trzymając nad głową, 

biegają na palcach. Jednak wiosenny deszcz jest krótki. Gdy wyjdzie słońce  dzieci odkładają 

kartki na podłogę i poruszają się po sali, skacząc przez kałuże(kartki) powstałe po deszczu. 

 



 
 

„Dmuchawce”- ćwiczenia oddechowe 

Rodzic włącza utwór Vivaldiego „Wiosna”. Podczas, gdy dziecko słyszy muzykę porusza się 

w różnych kierunkach po pokoju. Na przerwę w muzyce dziecko zatrzymuje się i wyobraża 

sobie, że zrywa kwiatek. Następnie naśladuje zdmuchiwanie nasionek dmuchawca. 

„Odtwórz rytm” – Rodzic proponuje sekwencje 3–4 gestów do odtworzenia, np. klaśnięcie, 

tupnięcie, tupnięcie. Po kilku próbach R. prosi  dziecko, aby zaproponowało własny rytm. 

„Boogie-woogie” – zabawa ruchowa przy muzyce 

 

Czwartek ( 16.04.2020 r.) 

NOWA TEMATYKA KOMPLEKSOWA 

„MALI STRAŻNICY PRZYRODY” (IV 2, 5) 

CELE: 

- definiuje pojęcie ekologia, ekolog 

-wzbogaca wiadomości/ informacje z zakresu ekologii, 

- posiada wiedzę dotyczącą  ochrony środowiska, 

- kształtuje poczucie odpowiedzialności za dobrostan naszej planety 

Propozycja: 

Lekcja ekologii” – oglądanie filmu edukacyjnego(scenariusz i 

reżyseria :Maciej Wróbel; produkcja: Telewizja Regionalna 

ReTv oraz grupa MKKM) Film jest dostępny na you tube. 

Rodzic zadaje pytania dotyczące powyższego filmu edukacyjnego i omawia z dzieckiem jego 

treść. 

 



 
 

 

Piątek (17.04.2020 r.) 

Ekoludek” -wykonanie pracy przestrzennej z 

wykorzystaniem plastikowej butelki, kolorowych 

nakrętek/korków, pudełek po zapałkach, rolek po papierze 

toaletowym, włóczki, plastikowych oczek, drucików 

kreatywnych, kleju. 

Dziecko ozdabia butelkę kolorowym papierem według własnej inwencji twórczej. 

Oczy robimy z nakrętek, na które dodatkowo  naklejamy plastikowe oczka; usta z pudełek po 

zapałkach;  ręce i nogi z rolek po papierze toaletowym, które mocujemy za pomocą drucika 

kreatywnego(konieczna  pomoc rodzica ), włosy robimy z włóczki. 

Część 2: 

Zabawy ruchowe 

Cele: 

- rozwijanie sprawności fizycznej dzieci,  

-ćwiczenie reakcji na sygnał dźwiękowy,  

-ćwiczenie koordynacji ruchowej ( I 5, 8) 

Zestaw ćwiczeń ruchowych 

 „Witamy się” – powitanie w parach, dziecko z rodzicem: dłońmi, ramionami, stopami, 

kolanam itp.  



 
 

 „Poranek na wsi” – leżenie na brzuchu z rękami pod głową, na znak wydany przez rodzica 

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

„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. 

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

.„Przenosimy jajka” – pozycja stojąca, podawanie woreczków gimnastycznych do dziecka po 

prawej stronie, tylko prawą ręką. Powtórzenie czynności z lewą ręką i w lewą stronę. 

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

lewej nogi, wyprost. Ćwiczenie powtarzamy 4 razy.  

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

rozłożonego na podłodze woreczka, tak aby dotknąć czołem podłogi.  

 „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). Na 

dźwięk bębenka siadają w siadzie skrzyżnym w wyznaczonym miejscu. Na hasło 

wypowiedziane przez rodzica spacerują dalej. Ćwiczenie powtarzamy 4 razy.   

 

 


