
Wtorek 6.04.2021 r. 

 

I. Łączenie kropek według podanego wzoru. IV 9  

Zabawy z wykorzystaniem wiersza Małgorzaty Barańskiej. I 5 IV 14  

II.  Słuchanie wiersza Jadwigi Koczanowskiej Gimnastyka. Cel: rozwijanie mowy i pamięci słuchowej. V 5, I 5 

Zabawa orientacyjno-porządkowa Po równiutkiej dróżce. 

Przebieg: 

Karta pracy, cz. 3, nr 62. 

− Połączcie kropki znajdujące się na dole karty według podanego wzoru. 

• Zabawy z wykorzystaniem wiersza Małgorzaty Barańskiej. 

Dzieci dobierają się parami. Wykonują ruchy, o których jest mowa w wierszu. 

Mój kolego, przybij ze mną 

prawą dłonią piątkę! 

Teraz zrób to lewą dłonią – 

palców masz dziesiątkę! 

 

Słuchanie wiersza Jadwigi Koczanowskiej Gimnastyka. 

• Zabawa muzyczno-ruchowa Aerobik. (Nagranie muzyki tanecznej) 

N. ustawia się przed dziećmi, które stoją w rozsypce. Przy nagraniu muzyki tanecznej wykonuje ruchy – podskoki, skłony w przód, skłony w 

bok, obroty, wymachy ramion, a dzieci go naśladują. 

• Słuchanie wiersza. 

Gimnastyka to zabawa, 



ale także ważna sprawa, 

bo to sposób jest jedyny, 

żeby silnym być i zwinnym. 

Skłony, skoki i przysiady 

trzeba ćwiczyć – nie da rady! 

To dla zdrowia i urody 

niezawodne są metody. 

• Rozmowa na temat wiersza. 

− Co trzeba robić, aby być silnym i zwinnym? 

• Nauka wiersza fragmentami, metodą ze słuchu, z wykorzystaniem rapowania, dzieci za nim powtarzają. 

 

Środa 7.04.2021 r.  

 

I. Liczenie elementów w każdej ramce. Zaznaczanie ich liczby w pustych okienkach. Kończenie ozdabiania ramek. V 8, IV 15 

Zabawa rozwijająca spostrzegawczość – Kto szuka, ten znajdzie. IV 11 

Zabawy swobodne w wybranych kącikach (5-latki). I 6 

Zabawa matematyczno-językowa Układamy wyrazy (6-latki). IV 4, IV 12 

II. Gry i zabawy zręcznościowe na świeżym powietrzu. I 5, IV 7  

Kolorowe chustki lub czapeczki. 

• Wyjście do ogrodu przedszkolnego. 

• Pląsy ze śpiewem. 

• Zabawy i konkursy zręcznościowe.  



• Zabawa Zły wąż. 

Długi sznurek, koc. 

Dzieci skupiają się w gromadkach (lub w kole) wokół N., który trzyma w dłoniach długi 

sznurek (złego węża). N. wprawia sznurek w ruch, a dzieci muszą nad nim przeskakiwać, nie 

dotykając go. Dzieci, które ukąsi wąż, odchodzą z zabawy i siadają na kocu. 

• Zabawa Balonowe brzuchy. 

Balony. 

Ustalamy w ogrodzie przedszkolnym miejsce startu i metę (oddalone od siebie o około 

10 metrów). Uczestnicy zabawy dobierają się w pary i ustawiają na miejscu startu. Każda 

para otrzymuje nadmuchany balon, który musi wspólnie przytrzymywać brzuchami. Na 

sygnał, wszyscy ruszają w drogę, aby dotrzeć do linii mety, nie gubiąc balonu. Nie można 

go przytrzymywać rękami, nie może być również za bardzo ściskany, aby nie pękł. 

• Zabawa Przeprawa przez strumień. 

Krążki – kamienie. 

Na trawie N. wysypuje piaskiem pas o szerokości dwóch metrów – będzie to rwący potok. 

Można się przez niego przeprawić, przeskakując z kamienia na kamień. Kamienie te – takiej 

wielkości, by zmieściła się na nich stopa – N. układa przed rozpoczęciem zabawy. Uczestnicy 

zabawy dzielą się na dwie równoliczne drużyny. Każda z nich przeprawia się przez niebezpieczny strumień. Osoba, której przy tym wpadnie 

noga do wody, zostaje wykluczona 

z gry. Wygrywa ta drużyna, która na drugim brzegu będzie się składać z większej liczby 

osób. Uwaga! Odległość pomiędzy kamieniami musi być dopasowana do długości kroków 

uczestniczących w niej dzieci. 



• Zabawa Rzucanie do celu. 

Reklamówki, gazety, gumki recepturki, tekturowe pudełko. 

N. napełnia kilka reklamówek (do połowy) pogniecionymi gazetami i nakłada na nie gumki 

aptekarskie, aby je zamknąć. Każdy uczestnik dostaje kilka takich reklamówek (np. pięć). 

Stara się trafić nimi do kosza lub tekturowego pudła, które zostaje ustawione kilka metrów 

przed nim. Zamiast reklamówek z gazetami można wykorzystać papierowe samoloty. 

• Taniec przy muzyce. 

Odtwarzacz CD, nagranie wybranej muzyki. 

• Powrót do sali przedszkolnej; rozmowa na temat wrażeń z zabawy. 

Karta pracy, cz. 3, nr 65. 

− Policzcie przedmioty w każdej ramce. Zaznaczcie ich liczbę w pustych okienkach. Dokończcie ozdabiać ramki. 

• Zabawa rozwijająca spostrzegawczość – Kto szuka, ten znajdzie. 

Dzieci rozglądają się po sali. Ich zadaniem jest wyszukiwanie i nazywanie przedmiotów, których cechy podaje N., np. występują podwójnie, są 

niebieskie, można je kupić w sklepie papierniczym. 

• Zabawa matematyczno-językowa Układamy wyrazy. 

N. umieszcza na tablicy szyfr – figury i odpowiadające im litery. 

Figury, litery. 

Dzieci nazywają figury, odczytują przypisane im litery. 

Potem odszyfrowują ukryte wyrazy, umieszczając w tabelkach pod figurami litery i odczytując powstałe wyrazy. 

Rozwiązanie: kot, kura, kogut, krowa. 

 

 



Czwartek 8.04.2021 r. 

 

I. Zabawa Jesteśmy zaczarowani. 

Dowolny taniec przy nagraniu fragmentu utworu Antonia Vivaldiego 

Wiosna z cyklu Cztery pory roku. 

Liczenie motyli na każdym kwiatku. Podawanie ich liczby. Odszukiwanie na końcu kart kartoników z brakującymi częściami podpisów. 

Wycinanie ich, a potem przyklejanie w odpowiednich miejscach. Odczytywanie podpisów (6-latki). IV 1, IV 7, I 6, IV 4, IV 15, I 5 

II.  Sportowe ćwiczenia słuchowe. Cel: rozwijanie słuchu fonematycznego. 

Zabawa bieżna Kto pierwszy wróci na swoje miejsce? 

Przebieg: 

• Zabawa Jesteśmy zaczarowani. 

Opaska do zasłonięcia oczu. 

N. zasłania oczy jednemu dziecku i ustawia je na środku sali. Pozostałe osoby poruszają się dookoła dziecka w opasce do momentu, kiedy N. 

wypowie hasło: Jesteście zaczarowani. Wtedy wszystkie dzieci stają nieruchomo, a dziecko w opasce na oczach chodzi między nimi, dotyka ich 

twarzy, włosów, ubrania i zgaduje, kto to jest. 

• Dowolny taniec przy nagraniu fragmentu utworu Antonia Vivaldiego Wiosna z cyklu Cztery pory roku. 

Nagranie fragmentu utworu Antonia Vivaldiego Wiosna z cyklu Cztery pory roku, odtwarzacz CD. 

Dzieci tańczą indywidualnie. W czasie przerwy w muzyce zastygają w bezruchu. 

Sportowe ćwiczenia słuchowe. 

• Ćwiczenia słuchowe z piłką lub skakanką. 

Piłka, skakanka, obrazki przygotowane przez N. 



Dzieci siedzą w kole. W środku koła leżą skakanka i piłka. N. ma obrazki, które kolejno rozdaje dzieciom. Zadaniem dzieci jest dzielenie nazw 

otrzymanych obrazków na głoski (lub, w razie problemów, na sylaby). Dzielenie na głoski powinny łączyć z odbijaniem piłki o podłogę (lub 

jej podrzucaniem i łapaniem) – jedno odbicie, jedna głoska – lub ze skakaniem na skakance – jeden podskok, jedna głoska. 

• Zabawa Podaj słowo. 

Piłka. 

Dzieci stają w kole z N. Zabawę rozpoczyna N., rzucając piłkę do jednego dziecka i wymawiając głoskę, np. u. Dziecko łapie piłkę, mówi słowo 

rozpoczynające się tą głoską i rzuca piłkę do wybranego kolegi lub wybranej koleżanki, wymawiając inną głoskę. (W razie problemu 

pomaga N.). 

• Układanie zdań na temat wybranej dyscypliny sportowej. 

Dzieci układają zdania i mówią je kolejno. Pozostałe osoby liczą w nich słowa. Np. Mężczyźni grają w piłkę ręczną (5 słów). 

Siatkarze są wysocy (3 słowa). Gimnastyk ćwiczy na drążkach (4 słowa). 

• Czytanie wyrazów. 

Wyrazy: piłka, skakanka, rower, bramka, czepek, buty, obrazki do wyrazów.  

• Zabawa bieżna Kto pierwszy wróci na swoje miejsce? 

Szarfy w dwóch kolorach. 

Dzieci, oznaczone szarfami w dwóch kolorach, stają lub siedzą na obwodzie koła. Na sygnał 

dzieci z szarfami w wywołanym kolorze biegają poza kołem we wskazanym kierunku tak 

długo, aż wrócą na swoje miejsca. W czasie zabawy należy, na zmianę, wywoływać kolory 

i nie zapominać o zmianie kierunku biegu. 

 

 

 



Piątek 9.04.2021 r. 

 

I. Moja ulubiona forma czynnego wypoczynku – rysunek uzupełniony wycinanką. Cel: rozwijanie sprawności manualnej. I 7, IV 8 

II. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 14 (metodą zadaniową). I 8  

 

Przebieg: 

Zabawa Dokończ zdanie. 

Dzieci siedzą w kole i kolejno kończą zdanie nawiązujące do ich ulubionej formy ruchu: 

Najbardziej lubię poruszać się podczas... 

Później jechali ścieżką między drzewami iglastymi, 

przyglądali się owcom pasącym się przy drodze. 

Na koniec dojechali krętą drogą do domu babci. 

• Zabawa ruchowo-naśladowcza Poruszamy się. 

Dzieci naśladują jazdę na hulajnodze, rowerze, skakanie na skakance, pływanie, grę w piłkę... 

na hasło, nazwę tej czynności podaną przez N. 

• Rozmowa na temat czynnego wypoczynku. 

− Jak lubicie odpoczywać? 

− Czy zdrowo jest siedzieć cały dzień przed komputerem, czy – bawić się na podwórku? 

− Jakie zabawy ruchowe lubicie? 

− Czy zdrowo jest się poruszać? Dlaczego? 

• Zapoznanie ze sposobem wykonania prac. 

Kartki z bloku technicznego, kredki, nożyczki, klej, papier kolorowy. 



Dzieci starają się połączyć rysunek z wycinanką. 

• Wykonywanie prac przez dzieci. 

• Omawianie prac przez autorów. 

Dzieci opowiadają o swojej formie czynnego odpoczynku, przedstawionego w pracy. 

• Porządkowanie miejsc pracy.  

 

 

Piłki. 

• Marsz po kole, pobranie piłek. 

• Toczenie piłki do partnera (w parach). 

• Jedno dziecko leży na brzuchu, trzymając piłkę w dłoniach, przed głową. Partner siedzi na 

piętach, około 1,5–2 m przed kolegą, przodem do niego. Pierwsze dziecko unosi łokcie nad 

podłogę i odepchnięciem toczy piłkę do kolegi. 

• Podawanie piłki bokiem. 

Dzieci siedzą z wyprostowanymi nogami, w rozkroku, tyłem do siebie, w odległości około 0,5 m. Jedno dziecko trzyma w dłoniach piłkę. Dzieci 

jednocześnie wykonują skręt tułowia (jedno dziecko w prawo, drugie – w lewo) z przekazaniem piłki partnerowi. Następnie wykonują skręt 

tułowia w przeciwną stronę, z ponownym przekazaniem piłki. 

• Podawanie piłki do siebie. 

Dzieci stoją naprzeciwko siebie i rzucają piłkę do siebie. 

• Rzucanie piłki w górę i jej łapanie. 

Dzieci stają z piłkami w dłoniach. Rzucają piłki w górę i starają się je złapać. Ćwiczenie można 

wykonać również w siadzie. 



• Rzucanie piłki z odbiciem o podłogę. 

Dzieci stoją przodem do siebie, w odległości około 2 m. Jedno dziecko trzyma w dłoniach piłkę. Dzieci rzucają piłkę do siebie tak, aby przed 

złapaniem przez partnera piłka odbiła się od podłogi. 

• Rzucanie piłki i jej łapanie. 

Dzieci chodzą po sali z piłkami w dłoniach. Podrzucają piłki w górę i starają się je złapać w dłonie. 

• Podania piłki górą i dołem. 

Dzieci stoją tyłem do siebie, w rozkroku, w odległości około 0,1 m. Jedno dziecko trzyma w dłoniach piłkę. Dzieci unoszą ręce w górę, 

przekazując piłkę do rąk partnera, a następnie wykonują skłon tułowia w przód, przekazując piłkę między nogami w ręce kolegi. 

• Rzucanie piłki do kosza. 

Dzieci stają z piłkami w dłoniach. Wykonują rzut piłki w górę, a następnie uginają ręce przed sobą, tworząc z nich kółko (kosz). Opadająca piłka 

powinna trafić do kosza i spaść na podłogę. 

• Kozłowanie. 

Dzieci stoją, trzymając w dłoniach piłki. Chodzą po sali, kozłując piłki oburącz. Odmiany: kozłowanie piłki jedną ręką, kozłowanie piłki: raz 

prawą ręką, raz – lewą. 

• Toczenie piłki do bramki. 

Dzieci stają przodem do siebie, w odległości około 2 m. Jedno dziecko stoi w rozkroku ,a drugie trzyma w dłoniach piłkę. Dziecko trzymające 

piłkę wykonuje skłon tułowia w przód i toczy piłkę po podłodze w stronę kolegi, starając się wcelować piłkę między jego nogi – do 

bramki. Następnie piłkę toczy drugie dziecko, a pierwsze staje w rozkroku. Uwaga! Stając w rozkroku, dziecko powinno przenieść ciężar ciała 

na zewnętrzne krawędzie stóp. 

• Toczenie piłki do bramki tyłem. 

Dzieci stają w rozkroku, w odległości około 2 m. Jedno dziecko stoi tyłem do partnera, trzymając w dłoniach piłkę. Dziecko to wykonuje skłon 

tułowia w przód i toczy piłkę po podłodze między swoimi nogami w stronę kolegi, starając się wcelować piłkę między jego 



nogi – do bramki. Następnie dzieci wykonują w tył zwrot i powtarzają ćwiczenie, ale piłkę toczy drugie dziecko. Uwaga! Stając w rozkroku, 

dziecko powinno przenieść ciężar ciała na zewnętrzne krawędzie stóp. 

• Łapanie piłki po klaśnięciu. 

Dzieci stają z piłkami w dłoniach. Rzucają piłki w górę, klaszczą w dłonie i starają się złapać opadające piłki. Jeżeli to się udaje, dzieci 

powtarzają ćwiczenie, ale łapią piłki po dwóch lub trzech klaśnięciach. Ćwiczenia można wykonać również w siadzie. 

• Marsz po kole. Rzucanie piłkami do kosza 

 


