
Grupa II – Kwiecień  

Propozycje zabaw i zajęć od 29.03.  do 02.04.2021r. 

Realizacja  obszarów edukacyjnych: 

Obszar I . Fizyczny obszar rozwoju dziecka : 1, 5,7, 9  

Obszar II. Emocjonalny  obszar rozwoju dziecka: 4, 5,11 

Obszar III. Społeczny obszar rozwoju dziecka: 5, 2, 8, 11  

Obszar IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka: 1, 2,6, 7, 8,11,12, 18                                                                                                          

 „Kucharz marzec ”- piosenka do utrwalenia /Autor Angelika Dolata 

„ Marcowa zabawa”- wiersz  B. Forma do utrwalenia 

https://fajnanuta.pl/tekst-piosenki-tlumaczenie/piosenki-dla-dzieci-kucharz-marzec.html 

Kucharz marzec 

Do kuchni wpada marzec, 

i chce coś ugotować, 

lecz straszny z niego gapa, 

nie może zdecydować…. 

Ref.: Czy będzie deszcz czy słońce, 

czy może jednak plucha, 

ulewa, mały wietrzyk, 

czy wielka zawierucha…. 

Do garnka wszystko wrzucił, 

dołożył dwie przyprawy… 

Co wyszło? Nie wiadomo! 

Sam bardzo jest ciekawy. 

Ref.: Czy będzie deszcz czy słońce… 

Czy będzie śnieg czy słońce 

Czy może jednak plucha 

Ulewa, mały wietrzyk 

Czy wielka zawierucha 

 



Wiosna zdarzyć się może 

W pogodzie zamieszanie 

Bo gdy marzec znów gotuje 

Nikt nie wie co się stanie 

 

Czy będzie śnieg czy słońce 

Czy może jednak plucha 

Ulewa, mały wietrzyk 

Czy wielka zawierucha 

 „Marcowa zabawa” -wiersz B. Forma. 

Poniedziałek 29.03.2021 

 

 

Święta Wielkanocne - animacja do piosenki 🐣- proponuje również piosenkę  

https://www.youtube.com/watch?v=KyeLlFX0p2g 

„Wielkanoc czas radości”- słuchanie wiersza Marleny Szeląg  

Wielkanocny stół już obrusem nakryty, 

W rzeżuszce baranek cukrowy ukryty. 

Na środku święconka, a w niej pisanki 

- jajka zdobione we wzorki i plamki. 

W wazonie świąteczne się prezentują 

Bazie, co kotki swe pokazują. 

Już na talerzach kiełbasa biała, 

Zalana barszczem jest prawie cała. 



A tam mazurek- wypiek świąteczny, 

Posyła babie ukłon serdeczny. 

To obok talerz- jajka w nim siedzą, 

Wraz z życzeniami bliscy je zjedzą. 

Już na śniadanie goście przybyli- 

Na stole symbole tradycji  odkryli. 

Rozmowa na temat wiersza. Zadajemy pytania: 

 O jakim święcie jest mowa w wierszu?  
 Czym nakryty był stół? 
 Co znajdowało się na świątecznym stole?  
 Po co na  Święta Wielkanocne szykuje się jajka? 
 Jak myślicie co to jest tradycja? 
 Czy według was jest ważna, dlaczego? 
 Jakie znacie tradycje związane z Wielkanocą, o których nie było mowy w wierszu? 

„Małe durze jajo kurze”- zabawa ruchowo- naśladowcza na podstawie rymowanki. Dzieci 
stoją i naśladują określone ruchy za rodzicem –  

Małe-duże        Na słowo „małe”- ręce blisko siebie, na słowo „duże”- ręce rozłożone.               

Jajo kurze,          rysowanie w powietrzu obiema rękami jajka. 

Jajo kurze 

jajo kurze. 

Duże- małe,       Na słowo „duże”- ręce rozłożone, na słowo- „Małe”- ręce blisko siebie. 

Doskonałe, 

Doskonałe, 

Mniam. 

 



 

Globalne czytanie wyrazu  „jajko”-   jajko – dz. dokonują analizy i syntezy słuchowej; dzielą 
wyraz na sylaby, przeliczają ilość sylab w wyrazie.  Dzieci  starsze dokonują analizy i syntezy 
głoskowej wyrazu – jajko. Określają głoskę w nagłosie i wygłosie.  (na początku i  na końcu 
wyrazu) 

 „Ostrożnie z jajkiem”- zabawa ruchowa z elementem równowagi. Dziecko ma donieść 
„jajko”- piłeczkę gumową lub kulkę papieru (samodzielnie zgniecioną) na wyznaczone przez 
rodzica miejsce i z powrotem. Proponuję kilka razy w miarę możliwości.  

II „Wesoły kurczaczek”- wykonanie kurczaczka dowolną techniką plastyczną. Rozwijanie 
twórczości dziecięcej, nabywanie umiejętności łączenia materiałów plastycznych, 
doskonalenie techniki wycinania nożyczkami, dbałość o estetyczne wykonanie pracy. Ob. IV 
2,8  

Potrzebne materiały: 

 Kartka A-4- z odrysowanym kołem 
 Kredka żółta lub mazak 
 Papier wycinankowy pomarańczowy; czerwony 
 klej, nożyczki, 
 czarny mazak 
 wg. możliwości elementy dekoracyjne; oczka- piórka- można zastąpić pociętą 

kartką( oczywiście przez dz. ) 

„Kurczątko”- zagadka słowna wg. M. Szeląg 

Puszyste, żółciutkie jest ono calutkie, 

Dzióbek ma tyci, skrzydła malutkie. 

Wykluło się z jajka o samym świcie, 

Kim jest maleństwo, jak wy myślicie? 



„Uważaj na kurczątko”- zabawa słuchowa ćwicząca szybkość reakcji. Rodzic wymienia różne 
symbole związane z Wielkanocą. Na słowo; kurczątko dzieci uderzają rękami w zakrętki od 
słoików- lub klaszczą w ręce.  

„Wołanie kurczątka”- zabawa ortofoniczna dzieci wypowiadają z różnym natężeniem głosu 
(cicho, głośno): pi, pi, pi, pi. 

    Praca dzieci: 

• Kartka A- 4 z odrysowanym kołem - zadaniem dzieci będzie rysowanie żółtą kredką lub 
mazakiem kresek- wypełniając koło .  

 Dzieci wycinają mały trójkąt z czerwonego papieru, przyklejają w środku koła, następnie 
rysują czarna kredka lub mazakiem oczy, otrzymujemy dwa kółka. 

• pocięte paski papieru wcześniej pokolorowane na żółty kolor dzieci naklejają po bokach – 
tworząc skrzydła 

 Czerwoną kredką dorysowują nóżki.  
 Próba podpisania imieniem pracy 
 Porządkowanie miejsca pracy   

Proszę docenić wkład pracy dziecka, chwaląc za estetykę wykonania i zachowanie porządku 
na miejscu pracy. 

 

 

 



Wtorek  30.04.2020   

 I „Pisankowa bajeczka”- wizualizacja obrazka w oparciu o bajkę  Galicy. Doskonalenie 
umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiedzi nt. utworu literackiego. Kształcenie 
wyobraźni twórczej dzieci. Ob. III 6  

 

Zajrzały wróbelki do kurnika i zobaczyły, że kura zniosła cztery jajka. 

– Ko-ko-ko – zagdakała. – Leżcie tu cichutko. 

I poszła szukać ziarenek na podwórku. Ale jajka myślały, że są mądrzejsze od kury. Turlały się 
i postukiwały skorupkami, aż usłyszał je kot. 

– Mrau – powiedział. – Będzie z was pyszna jajecznica. 

– Nie, nie! – Trzęsły się ze strachu jajka. – Nie chcemy na patelnię! 

– Uciekajcie – ćwierkały wróbelki. – Schowajcie się przed kotem. 

– Nie dam się usmażyć! – zawołało pierwsze jajko i poturlało się przed siebie. Po chwili 
wróciło i zaśpiewało wesoło: 

Jestem czerwone w czarne kropeczki, nikt nie zrobi jajecznicy z takiej biedroneczki. 

– Co ci się stało? – pytały pozostałe jajka. 

– Pomalował mnie pędzelek kolorową farbą i już nie jestem zwykłym jajkiem, tylko 
wielkanocną pisanką. Drugie jajko też poturlało się do pędzelka i rzekło grubym głosem: 

To nie jajko, tylko tygrys, nie rusz mnie, bo będę gryzł. Teraz wyglądało jak pisankowy tygrys 
w żółto-czarne paski. 

– Brawo! – ćwierkały wróbelki. 

– I ja też, i ja też! – wołało trzecie. 



Trzecie jajko wróciło całe zieloniutkie i pisnęło: 

- Jestem żabką, każdy to wie. Czy ktoś zieloną żabkę zje? Nie! 

Trzy pisanki były bardzo zadowolone. Czwarte jajko zbladło ze strachu. 

– Pospiesz się! – ćwierkały wróbelki. – Kot idzie. 

– Tylko jedno jajko? – mruczał kot. – Ugotuję cię na twardo. 

Jajko ze strachu trzęsło się tak, że skorupka zaczęła mu pękać. 

– Ojej, ratunku! – wołały przerażone wróbelki. – Teraz na pewno kot cię zje. 

– Trach-trach-trach! – skorupka pękła na małe kawałki i... wyszedł z niej żółty kurczaczek. 

Zamrugał czarnymi oczkami i zapiszczał: 

- Wielkanocna bajka, wyklułem się z jajka! 

A wróbelki zaćwierkały, że „w świątecznym koszyku jest pisanek bez liku”. 

 Wypowiedzi dzieci  nt. bajki  
 Kto zajrzał do kurnika? 
 Ile jajek zniosła kurka?- dzieci liczą  
 Po co wyszła kurka na podwórko? 
 Co zrobiły jajeczka podczas nieobecności kury? 
 Co  można powiedzieć nt. zachowania jajeczek. 
 Kto chciał zjeść jajeczka?- dzieci dokonują analizy i syntezy głoskowej wyra: kot ;  
 k-o-t 
 Kto pomógł jajeczkom ? 
 Jak można ocenić zachowanie jajek? 
 Czy dzieci mogą zrobić podobnie? 
 Jak nazywamy kolorowe jajka; pisanki  
 Z którego jajka wykluł się kurczak? 
 Dzieci globalnie odczytują wyraz : pisanki, dokonują analizy i syntezy sylabowej, 

określają głoski na początku i na końcu wyrazu 

Zabawa słuchowo- ruchowa „ Trach , trach”- dzieci bawią się naśladując wykluwanie z 
jajeczka – słowami – trach, trach. 

 Zabawa badawcza „Co znajduje się pod skorupką?”- Rodzic przygotowuje dwa jajka, jedno 
surowe, drugie ugotowane na twardo. Dziecko obiera samodzielnie jajko ugotowane na 
twardo ze skorupki. 

Rodzic pyta czy dziecko wie co ukrywa się pod skorupką. Po wypowiedzi rozbija na talerzu 
jedno jajko oraz kroi na pół jajko ugotowane i wskazuje białko i żółtko. Dzieci obserwują.  

Rodzic mówi w jakiej formie możemy spożyć jajko, sugeruje przygotowanie kanapki a 
gotowanego jajka. 



 

 

 

II „Żółty kurczaczek” - zabawa inscenizowana przy piosence „Śpiewające brzdące” 
Rozwijanie pamięci słuchowej, kształcenie poczucia rytmu i wyobraźni muzycznej i ekspresji 
ruchowej. (IV 7).  

https://www.youtube.com/watch?v=SE8-tteo9wg 

„Żółty kurczaczek” 

1. Ze skorupki wyskakuję, 

Mama kurka mnie pilnuje, 

A ja biegam tu i tam, 

Skrzydełkami macham Wam. 

Ref: Żółta główka, żółty dziobek, 

Żółty kolor bardzo lubię. 

Żółty mam kubraczek cały, 

Bo ja jestem kurczak mały. / x2 

2. Jak słoneczko wszystkich cieszę, 

Taki ze mnie żółty śmieszek. 

Każdy bardzo lubi mnie 

I się ze mną bawić chce. 

Ref: Żółta główka, żółty dziobek, 

Żółty kolor bardzo lubię. 



Żółty mam kubraczek cały, 

Bo ja jestem kurczak mały. / x2 

„Kurczaczek”-  zabawa naśladowcza-. Dzieci naśladują kurczaczka, mogą biegać - po pokoju 
(zachowując zasady bezpieczeństwa) w zależności od warunków. Na sygnał rodzica – może być 
klaśnięcie lub inny dźwięk- dzieci dzielą na sylaby wyraz: ku-rcza-czek; liczą ilość sylab w 
wyrazie. Dzieci określają głoskę na początku wyrazu i  na końcu wyrazu. 

 „Kwoka i kurczątka”- zabawa ruchowa przy muzyce. Rodzic jest kwoką, dzieci  kurczątkiem. 

 Muzyka w tle, dzieci naśladują sposób poruszania się kurcząt (spacerują, podskakują, 
machają skrzydełkami, grzebią pazurkami, gdy milknie muzyka –szybko się chowają pod 
„Skrzydełka” kwoki. Zabawę można powtórzyć kilka razy.  

„Zajączki”- ćwiczenie grafomotoryczne- rysowanie zajączków po śladzie . Dzieci 5- letnie 
Książka nr 3 s 43. 

 

 

(Można zrobić zdjęcia i przesłać na Messengera). 

Środa 30.03.2021 

I „Działania z kolorowymi pisankami”- zabawy matematyczne, „Segregujemy pisanki” 

Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jedną cechę , 
rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania.( Ob. IV12, 15) 

Potrzebne materiały: 

• Kartka A-4- z konturami 6 jajek, nożyczki , duży czerwony kwadrat, duży żółty kwadrat, 
talerze lub kartki. 

 „Jajko”- rozwiazywanie zagadki M. Szeląg 

Na wsi je znajdziesz w każdym kurniku, 

Na Wielkanoc w świątecznym stroiku. 

Dobre na twardo, na miękko, smażone, 



Pisanką się staje, gdy jest zdobione.  

 „Kolorowe jajka” –dzieci kolorują kontury jajek,  wycinają 6 jajek , kładą na talerzyk lub 
chusteczkę . Można wykorzystać cyfry :od 1-6 

 „Wymienimy się pisankami” – zabawa ruchowa – dziecko biega po pokoju- zachowując 
zasady bezpiecznego poruszania się, na umówiony sygnał rodzica zatrzymują się 
podchodząc do talerzyka odliczając tyle jajek ile słychać dźwięków; 1,2,3,4,5,6( 7,8) 

 „Segregujemy  pisanki”- zabawa klasyfikacyjna . Dzieci segregują wycięte wcześniej  
sylwety pisanek ze względu na kolor. 

 „Liczenie jajek”- doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania. Dzieci biorą po 6 
wyciętych z papieru pisanek. Rodzic mówi; ile to jest 2 pisanki dodać dwie pisanki? itp. 
dzieci  dokładają lub odejmują sylwety jajek i podają wynik. Mona wykorzystać cyfry od 
1-6 

 „A co po tej pisance?”- zabawa w rytmy . Dzieci rysują kolejne jajka wg. kodu. 
 

          
 

 „Rysujemy w powietrzu jajko”- dziecko rysuje ręka wiodącą duże, średnie, małe jajko. 
 „Rysujemy jajko światłem” – ćwiczenie motoryki. Na kartce narysowane duże jajko z 

zaznaczonym kierunkiem kreślenia za pomocą strzałki. Można wykonać wieczorem lub 
w ciemnym pomieszczeniu , przyczepiając kartkę do ściany, lodówki - rysując światłem 
latarki jajko. Proszę, żeby rodzic pierwszy zademonstrował rysowanie jajka.   

II „Wiosną ćwiczę z radością” – zabawy ruchowe ogólno-rozwojowe. Uświadomienie 
dzieciom potrzeby ruchu dla utrzymania zdrowia, kształcenie odpowiedzialności za własne 
zdrowie. ( ob. I 5) 

„ Skaczemy, biegniemy”- zabawa przy piosence #wygibasy #śpiewanki # śpiewanki 

Dzieci naśladują ruchem treść piosenki pt. „Skaczemy biegniemy”. 

https://www.youtube.com/watch?v=4T9mvzAZhD8 

Dzieci biorą woreczek - paczkę chusteczek higienicznych – lub wsuwaną czapkę. 

 Dzieci kładą  woreczek na głowę i chodzą po pokoju wyprostowane, starając się , aby 
woreczek nie spadł na podłogę. 

 Dzieci stają w rozkroku, przekładają woreczek z ręki do ręki 
 Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym, trzymając woreczek w ręku, przenoszą woreczek do 

tyłu, przekładają woreczek z ręki do ręki nad biodrami za plecami 
 Rzuty woreczkiem za siebie- dzieci siedzą z nogami wyprostowanymi tyłem do ściany. 

Palcami stóp trzymają woreczek. Wykonują przetoczenie do leżenia na plecach z 
jednoczesnym uniesieniem nóg do pionu i rzutem woreczka w stronę ściany. 

 Podrzuć woreczek  głową. Dzieci stoją z woreczkiem na głowie. Wykonują energiczny 
podskok do góry, tak aby woreczek odskoczył od głowy, i starają się  go złapać, zanim  
spadnie na podłogę. 



 Rower z woreczkiem. Dzieci leżą na plecach. Palcami stóp trzymają woreczki i unosząc 
nogi nad podłogę, wykonują nogami ruchy jak przy pedałowaniu na rowerze.  

 Rzut woreczkiem nad sobą.  Dzieci siedzą skrzyżnie na podłodze z rękoma 
wyprostowanymi wyciągniętymi w bok. W jednej dłoni trzymają  woreczek. Wykonują 
rzut woreczkiem jedną ręką, tak aby zatoczył on łuk ad głową i starają się złapać 
woreczek drugą ręką.  

 Wyciszenie dzieci. Przekładanie woreczka pod nogami. Dzieci siedzą z nogami 
wyprostowanymi z rękoma wyprostowanymi i wyciągniętymi w bok. W jednej dłoni 
trzymają woreczek . Unoszą nogi  i przekładają pod nimi woreczek z ręki do ręki. Po 
przełożeniu woreczka opuszczają nogi i podnoszą ręce w bok. 

 Ułóż woreczek na krześle. Dzieci stają przed krzesłem. Na podłodze leży woreczek, 
Chwytają palcami stóp i przenoszą je z podłogi palcami stóp z podłogi na krzesło, 
najpierw jedna , potem drugą nogą. 

  Dzieci odkładają woreczki. 

 „Dmuchamy 3 balony’”- zabawa oddechowa. Dzieci nabiegają powietrze i na niby dmuchają 
balony.  

DUŻY I MAŁY SKOK – WYGIBASY TV - piosenki dla dzieci - piosenka dla dzieci, dziecięce 
hity! 

Tradycyjnie można zrobić zdrową przekąskę. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Czwartek  01.04.2021 

 

  

 

I „Primaaprilisowe psoty i żarty”- słuchanie wiersza. Słuchanie wiersza J. Tuwima "Cuda i 
dziwy",  doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo- ruchowej w zabawach i ćwiczeniach. 
- oddzielenie świata fantazji od rzeczywistości.   Kształcenie u dzieci kompetencji językowej 
ob. IV 2, 10 

Rozmowa na temat treści wiersza, utrwalanie ważnych informacji przyrodniczych, kształcenie 
zdolności uwagi na rozmówcy i uważnego słuchania wypowiedzi innych 

 

 Oglądanie ilustracji przedstawiające rysunkowe psoty i żarty na tablicy – wyszukiwanie 
żartobliwych scen i sytuacji, ćwiczenie spostrzegawczości, rozwijanie słownictwa, 
wdrażanie do tworzenia dłuższych wypowiedzi na określony temat 

 
 Wypowiedzi dzieci  o sytuacjach, w których żarty wyrządziły szkodę np.:,- przeciągnięto 

sznurek w poprzek chodnika, -wyśmiano małe, kalekie dziecko - kolega informował o 
nieprawdziwym wypadku itp.. Rozmowa inspirowana pytaniami nauczyciela:- Co sądzicie 
o głupich żartach? , - Czy chcielibyście być obiektem takich żartów?. Przypomnienie 
przysłowia, "Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe" - stwarzanie okazji do poznawania 
różnych sytuacji z życia społecznego, formułowania ocen i wyciągania wniosków 

 



 

 

„Cuda i dziwy" 
Spadł kiedyś w lipcu 
Śnieżek niebieski, 
Szczekały ptaszki, 
Ćwierkały pieski. 
 
Fruwały krówki 
Nad modrą łąką, 
Śpiewało z nieba 
Zielone słonko 
 
Gniazdka na kwiatach 
Wiły motylki. 
Trwało to wszystko 
Może dwie chwilki. 
 



A zobaczyłem 
Ten świat uroczy, 
Gdy miałem właśnie 
Przymknięte oczy. 
 
Gdym je otworzył, 
Wszystko się skryło 
I znów na świecie 
Jak przedtem było. 
 
Wszystko się pięknie 
Dzieje i toczy... 
Lecz odtąd - często 
Przymykam oczy. 
 

 Wypowiedzi dzieci  nt.  obrazków i żartów , które można robić. Podkreślenie , ze należy 
zawsze zachować umiar w żartowaniu.  

II „  Wesoła orkiestra”- zabawy muzyczne z wykorzystaniem instrumentów . Dzieci kształcą 
wrażliwość muzyczną, potrafią muzykować wykorzystując przedmioty codziennego użytku. 

 Dzieci poszukują dźwięczących przedmiotów w kuchni; dzieci dokonują same wyboru, 
pod ścisłym nadzorem rodzica; łyżki drewniane, łyżki metalowe, pokrywki aluminiowe od 
garnków- talerze perkusyjne, pokrywka i łyżka- , 2 szklanki  z wodą, łyżka, pudełka 
plastikowe 

 Zagadki słuchowe-  dzieci odgadują dźwięki ; lecącej wody  z kranu, uderzania łyżki w 
przedmioty: metal, drewno, szkło. 

 Zabawa „Pamiętam”- dzieci próbują odtworzyć wysłuchane odgłosy, porównać ich 
odgłosy z prawdziwymi instrumentami.  

 Piosenka „Pisanki, pisanki”- 
https://www.bing.com/videos/search?q=pisani+piosenka+ytobe&doci 

 Śpiewające Brzdące - Kurka i pisanki - Piosenki dla dzieci  
 https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk 

Piątek 02.04.2021                                   

I „Kolorowe pisanki”- malowanie jajek. Kształcenie percepcji wzrokowo- ruchowej. Łączenie 
opisu słownego z przedmiotem. Kultywowanie tradycji wielkanocnych. Wzmacnianie więzi 
rodzinnych (ob. I 7, ob. II 1,2, ob. III 2, ob. IV 8, ob. IV 15).  

Potrzebne materiały: jajka gotowane lub obrazek jajka narysowany na kartce A 4 

 Farby plakatowe. 

Dzieci słuchają piosenki „Pisanki” 
https://www.bing.com/videos/search?q=pisani+piosenka+ytobe&doci 

 „Pisanki, pisanki” słowa : Krystyna Parnowska-Różęcka 



Pisanki, pisanki, 

jajka malowane 

nie ma Wielkanocy 

bez barwnych pisanek. 

Pisanki, pisanki 

jajka kolorowe, 

na nich malowane 

bajki pisankowe. 

Na jednej kogucik, 

a na drugiej słońce, 

śmieją się na trzeciej 

laleczki tańczące. 

Na czwartej kwiatuszki, 

a na piątej gwiazdki. 

na każdej pisance 

piękne opowiastki. 

Praca dzieci: 

 Przygotowanie miejsca pracy, zabezpieczenie stołu,  
 Malowanie wzorków na jajku wg własnego pomysłu  
 Podejmowanie decyzji w podejmując wybór kolorów farb do malowania jajka 
 Dbanie o estetykę wykonywanie pracy 
 Sprzątanie stanowiska pracy 
 Omówienie pracy.  

II „Wiosną ćwiczę z radością” – zabawy ruchowe ogólno-rozwojowe. Uświadomienie dzieciom 
potrzeby ruchu dla utrzymania zdrowia, kształcenie odpowiedzialności za własne zdrowie. ( 
ob. I 5) 

„ Skaczemy, biegniemy”- zabawa przy piosence #wygibasy #śpiewanki #spiewanki 

Dzieci naśladują ruchem treść piosenki pt. „Skaczemy biegniemy”. 

https://www.youtube.com/watch?v=4T9mvzAZhD8 

Dzieci biorą woreczek - paczkę chusteczek higienicznych – lub wsuwaną czapkę. 

•Dzieci kładą  woreczek na głowę i chodzą po pokoju wyprostowane, starając się , aby 
woreczek nie spadł na podłogę. 



•Dzieci stają w rozkroku, przekładają woreczek z ręki do ręki 

•Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym, trzymając woreczek w ręku, przenoszą woreczek do tyłu, 
przekładają woreczek z ręki do ręki nad biodrami za plecami 

•Rzuty woreczkiem za siebie- dzieci siedzą z nogami wyprostowanymi tyłem do ściany. 
Palcami stóp trzymają woreczek. Wykonują przetoczenie do leżenia na plecach z 
jednoczesnym uniesieniem nóg do pionu i rzutem woreczka w stronę ściany. 

•Podrzuć woreczek  głową. Dzieci stoją z woreczkiem na głowie. Wykonują energiczny 
podskok do góry, tak aby woreczek odskoczył od głowy, i starają się  go złapać, zanim  
spadnie na podłogę. 

•Rower z woreczkiem. Dzieci leżą na plecach. Palcami stóp trzymają woreczki i unosząc nogi 
nad podłogę, wykonują nogami ruchy jak przy pedałowaniu na rowerze.  

•Rzut woreczkiem nad sobą.  Dzieci siedzą skrzyżnie na podłodze z rękoma wyprostowanymi 
wyciągniętymi w bok. W jednej dłoni trzymają  woreczek. Wykonują rzut woreczkiem jedną 
ręką, tak aby zatoczył on łuk ad głową i starają się złapać woreczek drugą ręką.  

•Wyciszenie dzieci. Przekładanie woreczka pod nogami. Dzieci siedzą z nogami 
wyprostowanymi z rękoma wyprostowanymi i wyciągniętymi w bok. W jednej dłoni trzymają 
woreczek . Unoszą nogi  i przekładają pod nimi woreczek z ręki do ręki. Po przełożeniu 
woreczka opuszczają nogi i podnoszą ręce w bok. 

•Ułóż woreczek na krześle. Dzieci stają przed krzesłem. Na podłodze leży woreczek, Chwytają 
palcami stóp i przenoszą je z podłogi palcami stóp z podłogi na krzesło, najpierw jedna , 
potem drugą nogą. 

•Dzieci odkładają woreczki. 

 „Dmuchamy 3 balony’”- zabawa oddechowa. Dzieci nabiegają powietrze i na niby dmuchają 
balony.  

DUŻY I MAŁY SKOK – WYGIBASY TV - piosenki dla dzieci - piosenka dla dzieci, dziecięce 
hity! 

 

Propozycje zabaw i zajęć do pracy indywidualnej 

 Wspieranie w rozwoju manualno-ruchowym 

 „Wiosenny wazon”- ozdabianie wazonu; doskonalenie umiejętności odtwarzania podanego 
wzoru. Doskonalenie małej motoryki: „Gnieciuchy”- gniecenie kul papierowych 

„Pisanki”- kolorowanie wg. wzoru, wycinanie. Doskonalenie percepcji wzrokowo-ruchowej, 
kształcenie sprawności manualnej i grafomotorycznej  

Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej 

- slalom między krzesłami, układanie trasy ze skakanki i poruszanie się po niej  



Wspieranie w rozwoju „umiejętności szkolnych”; czytanie , pisanie 

Zabawa „Gdzie jest głoska c?”- rozwijanie słuchu fonemowego – dz. wskazują obrazki , 
których nazwa zaczyna się głoską c. 

Zabawa oddechowa „Jajeczko”- dmuchanie na małe styropianowe jajka we wskazanym 
kierunku.  

Zabawa słuchowa „Jaka głoskę słyszysz?- ćwiczenie komunikacji . Nauczyciel wymawia 
wyrazy: cerata, cyrk, cegła, cyfra. Dzieci wyodrębniają głoskę c w nagłosie. wiszenia 
rozwijające słuch fonematyczny oraz analizę i syntezę słuchową       

Wspieranie emocji 

- Gdy za oknem pada deszcz”- słuchanie muzyki relaksacyjnej”- wypowiedzi dzieci nt. 
słuchanej muzyki; 

Co robić, gdy za oknem ciągle pada deszcz i wieje wiatr?. Dzielenie się swoimi przeżyciami, 
relaks, hamowanie negatywnych emocji. 

 

 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 


