
 

Poniedziałek 12.04.2021 r. 

 

I. Zapoznanie z nazwą nowego miesiąca na podstawie wiersza Wandy Chotomskiej Kwiecień. IV 5, IV 16 

Zabawa Jestem kwietniem i wyczaruję… IV 1 

Wyjaśnianie przez dzieci znaczenia przysłowia: Kwiecień – plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. IV 5 

II. 1. Zabawa chustkami. Cel: rozwijanie aktywności twórczej. Zabawa muzyczno-ruchowa Taniec z chustami. IV 1, IV 7 

    2. Zabawy i ćwiczenia z literą f. Cel: zapoznanie z literą f: małą i wielką, drukowaną (5-latki) i pisaną (6-latki). IV 2, IV 4 

 

Przebieg:  

 

• Zapoznanie z nazwą nowego miesiąca na podstawie wiersza Wandy Chotomskiej Kwiecień. 

Chodzi Kwiecień po świecie 

w fiołkowym berecie, 

z czarodziejską pałeczką w kieszeni. 

Za pomocą pałeczki 

w ciągu małej chwileczki 

wszystkie rzeczy potrafi odmienić. 

Koniom – skrzydła doczepia, 

krowę zmieni w fortepian, 

tort upiecze ze śniegu, 

strusia wyśle na biegun, 



dom na dachu postawi, 

klucz zmajstruje żurawi, 

księżyc w czapkę ubierze, 

gwiazdy zmieni w talerze, 

z klombu zerwie dwa słonie, 

by pachniały w wazonie, 

z papug zrobi tygrysy, 

które jedzą irysy, 

sto kogucich grzebieni 

w wielkie góry zamieni – 

ledwie wyjmie pałeczkę z kieszeni. 

• Zwracanie uwagi na nazwę miesiąca, o którym jest mowa w wierszu; przypomnienie nazwy miesiąca, który występował przed kwietniem, i 

tego, który nastąpi po nim. 

• Wypowiedzi dzieci na temat nieprawdopodobnych rzeczy, które wyczarował kwiecień w wierszu czarodziejską pałeczką; wyjaśnianie, 

dlaczego nie mogą mieć one miejsca; zwracanie uwagi na humor zawarty w utworze. 

• Zabawa Jestem kwietniem i wyczaruję... 

Pałeczka do czarowania. 

Chętne dzieci poruszają pałeczką przygotowaną przez N. i kończą zdanie: Jestem kwietniem i wyczaruję..., wymyślając coś 

nieprawdopodobnego. 

• Wyjaśnianie przez dzieci znaczenia przysłowia: Kwiecień – plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. 

Zajęcia 1. Zabawa chustkami. 

Szyfonowe chustki w kolorach: zielonym, czerwonym, żółtym, niebieskim. 



• Oglądanie chustek, omawianie ich cech. 

Każde dziecko dostaje szyfonową chustkę w wybranym przez siebie kolorze. Dzieci oglądają chustki, dotykają nimi twarzy – z otwartymi, a 

potem z zamkniętymi oczami. Podrzucają je i łapią. Potem określają cechy chustek (jakie one są): delikatne, lekkie... 

• Zabawa na odprężenie. 

Nagranie spokojnej muzyki, odtwarzacz CD. 

Dzieci tańczą z chustkami przy nagraniu spokojnej muzyki. 

• Zabawa Jesteśmy na planecie Chustolandia. 

N. mówi, że istnieje planeta, na której mieszkańcy noszą chustki na różnych częściach ciała. 

Ta planeta nazywa się Chustolandia. 

Dzieci noszą chustki na różnych częściach ciała. Co kilka minut zmieniają miejsca, na których 

je kładą. 

• Poruszanie się w zależności od koloru podniesionej chustki. 

N. umawia się, że gdy podniesie: 

– zieloną chustkę – dzieci będą stać w miejscu, 

– czerwoną chustkę – będą poruszać się, jakby były kosmonautami na Księżycu, 

– żółtą chustkę – będą się czołgać, jakby przygniatała je siła przyciągania (grawitacji) nowej planety, 

– niebieską chustkę – będą poruszać się jak roboty. 

• Układanie rymowanek o kolorach chustek. 

Dzieci wspólnie z N. układają rymowanki. 

Zabawę rozpoczyna N., mówiąc: 

Czerwony, czerwony to mój kolor ulubiony. 

Niebieski, niebieski to... (kolor królewski). 



Zielony, zielony to... (kolor trafiony). 

Żółty, żółty kolor mam. Kto go zechce... (to mu dam). 

• Wspólne układanie dużego wzoru z wszystkich chustek. 

• Zabawa Dokończ. 

Dzieci kończą porównania, podając swoje przykłady. 

Czerwony jak... 

Niebieski jak... 

Różowy jak... 

Żółty jak... 

• Wypowiedzi dzieci na temat: Co by było, gdyby na Ziemi wszystko było czerwone (niebieskie, różowe...)? 

• Zabawa ruchowa Dotknij. 

Nagranie dowolnej muzyki, odtwarzacz CD. 

Dzieci poruszają się przy muzyce. Podczas przerwy w grze mają dotknąć jakiegoś przedmiotu w kolorze, którego nazwę podał N. 

• Rysowanie wymyślonej planety: jej mieszkańców, roślin, zwierząt w wybranym, jednym kolorze, np. czerwonym (niebieskim, zielonym, 

różowym). 

• Wspólne oglądanie prac. Nadawanie nazw narysowanym planetom. 

• Umieszczanie prac na wystawie. 

• Zabawa muzyczno-ruchowa Taniec z chustkami. 

Instrumenty perkusyjne, szyfonowe chustki. 

Dzieci tańczą z chustkami przy dźwiękach wyznaczonych instrumentów. Np. z żółtymi chustkami – gdy usłyszą tamburyn, czerwonymi – 

grzechotkę, niebieskimi – bębenek, zielonymi – trójkąt. 

Zajęcia 2. Zabawy i ćwiczenia z literą f. 



• Mieszanie kolorów. 

Słoiki z roztworami barw podstawowych, puste słoiki. 

N. ma słoiki z roztworami farb: żółtej, czerwonej i niebieskiej, oraz puste słoiki. Prosi dzieci, żeby przypomniały mu, jakie kolory powstaną 

przez zmieszanie farb: 

– żółtej i niebieskiej (zielony), 

– niebieskiej i czerwonej (fioletowy), 

– czerwonej i żółtej (pomarańczowy). 

Po każdej uzyskanej odpowiedzi miesza farby w tych kolorach. 

• Analiza i synteza słuchowa słowa farby. 

• Dzielenie słowa farby na sylaby. 

− Co słyszycie na początku słowa farby? 

• Podział na sylaby nazw obrazków, które rozpoczynają się głoską f. 

(Obrazki przedmiotów/zwierząt/roślin, których nazwy rozpoczynają się głoską f.) 

• Dzielenie słowa farby na głoski. 

• Podawanie przykładów słów rozpoczynających się głoską f (fajka, flaga, foka...), mających ją w środku (agrafka, delfin, perfumy...) oraz na 

końcu (elf, kilof, traf...). 

− Z ilu głosek składa się słowo farby? 

• Zabawa ruchowa Dotknij  

• Budowanie schematu słowa farby. (Białe nakrywki.) 

• Podawanie przykładów imion rozpoczynających się głoską f (Franek, Filip, Felicja, Florentyna...). 

• Analiza i synteza słuchowa imienia Franek. (Białe nakrywki.) 

• Dzielenie imienia na sylaby, na głoski; budowanie jego schematu. 



• Pokaz litery f: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. 

• Umieszczanie poznanych liter: f, F, a, r, n, b, e, y, k, pod schematami słów farby, Franek. 

• Odczytywanie wyrazów farby, Franek. 

• Zabawa W jakim kolorze? 

Napis: Jaki kolor mają…?, napisy – nazwy zwierząt z wiejskiego podwórka: barany, konie, kury, koguty, kozy, krowy, indyki, zdjęcia lub 

obrazki tych zwierząt. N. umieszcza na tablicy napis: Jaki kolor mają…?, a pod nim napisy – nazwy zwierząt z wiejskiego podwórka. Na dole 

tablicy przypina zdjęcia, obrazki tych zwierząt. 

Zadaniem dzieci jest odczytać napisy, umieścić pod nimi zdjęcia odpowiednich zwierząt i określić kolory ich sierści, piór. 

• Odkrywam siebie. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 40. 

• Pokaz litery f, F drukowanej. 

• Odczytanie wyrazu z N. Odszukanie na ostatniej karcie takiego samego wyrazu. Wycięcie go i przyklejenie na nim. Pokolorowanie rysunku. 

• Ozdobienie liter f, F. 

• Odszukanie wśród podanych wyrazów wyrazu farby. Podkreślenie go. Policzenie podkreślonych wyrazów. 

• Odkrywam siebie. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 41. 

• Oglądanie podpisów pod zdjęciami. Odszukanie na ostatniej karcie takich samych wyrazów jak te, które znajdują się pod zdjęciami. Naklejanie 

ich na siebie i odczytanie z dorosłą osobą. 

• Odkrywam siebie. Litery i liczby, s. 80. 

• Odczytanie wyrazu z N. Odszukanie na końcu kart kartoników z literami tworzącymi wyraz 

farby. Wycięcie ich, ułożenie z nich wyrazu, a potem przyklejenie w okienkach. Pokolorowanie rysunku. 

• Odczytanie sylab. 

• Odczytanie sylab i wyrazów. 

• Pisanie liter f, F po śladach, a potem – samodzielnie. 



• Odkrywam siebie. Litery i liczby, s. 81. 

• Przeczytanie tekstu. 

Zabawa w echo ruchowe – Powtórz ruch. 

Chętne dzieci pokazują dowolny układ ruchowy w rozliczeniu na sześć. Pozostałe obserwują, a następnie go odtwarzają. Zabawę rozpoczyna N., 

wyjaśniając, jak ma wyglądać układ ruchów, np.: 1, 2 – dwa uderzenia o uda; 3, 4 – dwa klaśnięcia nad głową; 5, 6 – dwa podskoki. 

 

Wtorek 13.04.2021 r. 

 

I. Słuchanie nazw planet. Próby samodzielnego ich nazywania przez dzieci. IV 5 

Dzielenie nazw obrazków na głoski (6-latki). IV 2 

Ćwiczenia poranne – zestaw 27. I 5 

II. 1. Słuchanie opowiadania Schima Schimmela Dzieci Ziemi – pamiętajcie. Cel: wyrabianie postawy proekologicznej. IV 5 

     Zabawa orientacyjno-porządkowa Start rakiety. I 5 

     2. Ziemia to wyspa zielona- zabawy przy piosence IV 7  

 

Przebieg: 

 

• Karta pracy, cz. 3, nr 70. 

− Posłuchajcie nazw planet. 

− Powiedzcie, jak nazywa się pierwsza, druga, trzecia… ósma planeta, licząc od Słońca. 

• Zainteresowanie dzieci tą tematyką. Wyjaśnianie znaczenia słów: kosmos, planety, przestrzeń międzyplanetarna, rakieta, sputnik, UFO, pojazd 

kosmiczny. 



• Zachęcanie do zdobywania informacji, ilustracji i materiałów potrzebnych do wykonania gazetki o kosmosie; wspólne jej wykonywanie z 

przyniesionych przez dzieci materiałów; zachęcanie do posługiwania się pojęciami: kosmonauta, pojazd kosmiczny, baza kosmiczna. 

• Dzielenie nazw obrazków na głoski. 

Obrazki przygotowane przez N. 

• Ćwiczenia poranne – zestaw 27  

( Tamburyn, bębenek.) 

• Zabawa orientacyjno-porządkowa Kółeczka. 

Dzieci maszerują po sali w różnych kierunkach, przy dźwiękach tamburynu. Podczas przerwy w grze w wyznaczonych miejscach tworzą koła – 

jedno złożone z dziewczynek, a drugie – z chłopców. Poruszają się w nich w podanym kierunku i w rytmie podanym przez N. Podczas 

powtórzenia zabawy tworzą koła współśrodkowe, w których poruszają się, na zmianę, w przeciwnych kierunkach. 

• Ćwiczenie nóg Jak sprężynka. 

Dzieci wykonują rytmiczne przysiady i wspięcia w tempie uderzeń N. w bębenek. 

• Ćwiczenia tułowia Wyjrzyj przez okienko. 

Dzieci dobierają się parami. Stają bokiem naprzeciwko siebie, podają sobie wewnętrzne ręce i podnoszą je w górę, tworząc bramki. Wykonują 

kolejno skręt w stronę podniesionych rąk – wyglądają przez okienko – i wracają do postawy wyjściowej (stopy cały czas mają oparte o podłogę). 

Po kilku skrętach w jedną stronę podają sobie przeciwne ręce i wyglądają w drugą stronę. 

• Zabawa Drobna kaszka. 

Dzieci stoją parami, jak w poprzednim ćwiczeniu, podają sobie ręce skrzyżnie i wirują w koło, w prawo i w lewo, ze zmianą kierunku na sygnał, 

np. uderzenie w bębenek. 

• Marsz parami po obwodzie koła, rytmiczne wymawianie przysłowia o kwietniu. Przy słowach: trochę zimy, trochę lata – dzieci zwracają się 

twarzami do siebie i rytmicznie klaszczą – raz w swoje dłonie, raz w dłonie partnera. 

 



II Zajęcia 1. Słuchanie opowiadania Schima Schimmela Dzieci Ziemi – pamiętajcie (w tłumaczeniu Eleonory Karpuk). 

• Karta pracy, cz. 3, nr 70. 

• Oglądanie obrazka przedstawiającego Układ Słoneczny. 

• Wyjaśnianie pojęcia Układ Słoneczny. 

Układ Słoneczny to Słońce i osiem krążących wokół niego planet. 

• Słuchanie nazw poszczególnych planet, nazywanie: tej, na której żyjemy (Ziemia), największej (Jowisz), najmniejszej (Merkury), znajdującej 

się najbliżej Ziemi (Wenus). 

• Zabawa dydaktyczno-ruchowa Krążące planety. 

Opaski z nazwami planet, sznurek. 

N. zakłada dzieciom opaski z nazwami poszczególnych planet (wcześniej razem z dziećmi je odczytuje). W centrum stoi dziecko będące 

Słońcem. N. układa na podłodze ze sznurka orbity poszczególnych planet. Po nich poruszają się dzieci, które są planetami. Celem zabawy 

jest przestrzenne przybliżanie dzieciom wyglądu Układu Słonecznego i uświadamianie im, że planety krążą wokół Słońca w różnej odległości 

(Słońce – Merkury – Wenus – Ziemia –Mars – Jowisz – Saturn – Uran – Neptun). 

• Słuchanie opowiadania. 

Gdzieś w najgłębszej aksamitnej czerni wszechświata krąży cudownie błękitny świat. Z daleka wygląda on jak prześliczna, niebiesko-biała, 

zamglona marmurowa kula. Ale im bardziej się zbliżamy, tym więcej widzimy kolorów – czerwienie, brązy, żółcie i wszystkie odcienie zieleni. 

Jest wiele światów unoszących się w przestrzeni, ale ten świat jest szczególny. To nie jest zwykły świat. Są bowiem na nim zwierzęta. Miliardy 

zwierząt. Więcej zwierząt niż wszystkich gwiazd, które mrugają z nocnego nieba. A wszystkie owe zwierzęta są dziećmi tego świata. Ponieważ 

ten świat jest ich Matką. My zaś nazywamy go Matką Ziemią. Zwierzęta nie są same na Matce Ziemi. Żyją tu również ludzie. Miliardy ludzi. Jest 

ich więcej niż gwiazd, które mrugają z nocnego nieba. Oni także są dziećmi Matki Ziemi. Tak więc zwierzęta i ludzie, i Matka Ziemia – to jedna 

wielka rodzina. I bawią się tu delfiny. I śpiewają ptaki. I tańczą gazele. I żyją ludzie. 



W najgłębszej aksamitnej czerni wszechświata krąży rodzina Matki Ziemi. I zwierzęta pamiętają. One pamiętają Matkę Ziemię z czasów, zanim 

pojawili się na niej ludzie. 

Pamiętają czas, gdy lasy były gęste, bujne i zielone. Gdy oceany i rzeki, i jeziora były przejrzyste i krystalicznie czyste. Gdy niebo było jasne i 

tak błękitne. 

Zwierzęta pamiętają też chwile, kiedy ujrzały pierwszych ludzi. Na początku zaledwie kilku. Ale potem coraz więcej i więcej, aż ludzie rozeszli 

się po całej Matce Ziemi. Mimo to nadal zwierząt było więcej niż ludzi. I ludzie dzielili się Matką Ziemią ze zwierzętami. 

Jeszcze pamiętali, że zwierzęta są ich siostrami i braćmi. 

Jeszcze pamiętali, że stanowią cząstkę jednej wielkiej rodziny. I zwierzęta, i ludzie – to oczy i uszy, i serce Matki Ziemi. Więc kiedy bawiły się 

delfiny, bawiła się Matka Ziemia. Kiedy śpiewały ptaki, Matka Ziemia śpiewała. Kiedy tańczyły gazele, Matka Ziemia tańczyła. A kiedy ludzie 

kochali, kochała i Matka Ziemia. 

Mijały lata, rodzili się ludzie. Coraz więcej i więcej, i więcej. Aż wreszcie ludzi było więcej niż zwierząt. I ludzie zapomnieli. Zapomnieli dzielić 

się ze zwierzętami ziemią i wodą, i niebem Matki Ziemi. Zapomnieli, że zwierzęta to ich siostry i bracia. Zapomnieli, że wszyscy są cząstką 

jednej wielkiej rodziny Matki Ziemi. Ludzie zapomnieli. Ale zwierzęta pamiętały. Wiedziały, że kiedyś będą musiały ludziom o tym 

przypomnieć. 

I teraz każdego dnia nasze siostry i bracia przypominają. Bo kiedy bawią się delfiny, ludzie pamiętają. Kiedy śpiewają ptaki, także pamiętają. 

Kiedy tańczą gazele, także pamiętają. A kiedy ludzie będą pamiętać, będą też kochać. 

• Rozmowa na temat opowiadania. 

Wypowiedzi dzieci na temat wyglądu Ziemi, jej mieszkańców, ich postępowania. 

• Zabawa orientacyjno-porządkowa Start rakiety. 

Tamburyn. 

N. odlicza: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Podczas odliczania dzieci rytmicznie klaszczą w dłonie z narastającą prędkością, następnie, na 

wysokości brzucha, rysują spiralę (maszyny zaczynają pracować), wydając dźwięk: Bzz (rakieta startuje). Sstaaart – rytmicznie uderzają dłońmi 



o uda, rakieta wystartowała – wyskakują w górę, wymachują ramionami do góry, wydają okrzyk: Hurra! Lot rakiety – dzieci poruszają się po sali 

przy dźwiękach tamburynu, przerwa w muzyce oznacza lądowanie 

Zajęcie 2  Słuchanie piosenki Ziemia – zielona wyspa (sł. Halina Cenarska, muz. Andrzej Nowak). 

I. Nie warto mieszkać na Marsie, 

 nie warto mieszkać na Wenus. 

 Na Ziemi jest życie ciekawsze, 

 powtarzam to każdemu. 

Ref.: Bo Ziemia to wyspa, 

 to wyspa zielona 

 wśród innych dalekich planet. 

 To dom jest dla ludzi, 

 dla ludzi i zwierząt, 

 więc musi być bardzo zadbany. 

II. Chcę poznać życie delfinów 

 i wiedzieć, co piszczy w trawie. 

 Zachwycać się lotem motyla 

 i z kotem móc się pobawić. 

Ref.: Bo Ziemia to wyspa, … 

III. Posadźmy kwiatów tysiące, 

 posadźmy krzewy i drzewa. 

 Niech z nieba uśmiecha się Słońce, 

 pozwólmy ptakom śpiewać. 



Ref.: Bo Ziemia to wyspa, … 

• Rozmowa na temat tekstu piosenki, wypowiedzi dzieci o tym, co można spotkać na Ziemi, dlaczego powinniśmy o nią dbać i co można zrobić, 

aby była jeszcze piękniejsza. 

• Zabawa przy piosence. 

I Nie warto mieszkać na Marsie  (wykonują naprzemienne ruchy palcem wskazującym przed sobą), 

nie warto mieszkać na Wenus 

Na Ziemi jest życie ciekawsze, (klaszczą w dłonie, zbliżają dłonie do ust – kierują głowy  do dzieci stojących obok nich,) 

powtarzam to każdemu. 

Ref. Bo Ziemia to wyspa,           (podskakują w parach, w kółeczko, w jedną stronę, zmieniają kierunek podskoków) 

 to wyspa zielona 

 wśród innych dalekich planet. 

 To dom jest dla ludzi, , 

 dla ludzi i zwierząt, 

 więc musi być bardzo zadbany. 

II Chcę poznać życie delfinów     (trzymają się za ręce, małymi krokami zbliżają się do wnętrza koła) 

i wiedzieć, co piszczy w trawie 

Zachwycać się lotem motyla 

i z kotem móc się pobawić.          (naśladują ruchy motyla, cofają się,  dłonie mają przy głowie (uszy kota), wysoko unoszą kolana, naśladując                

                                                        skradanie się,) 

Ref.: j.w 

III Posadźmy kwiatów tysiące,           (naśladują sadzenie roślin,  

 posadźmy krzewy i drzewa. 



 Niech z nieba uśmiecha się Słońce, ( ręce trzymają w górze, wykonują obroty dłońmi  z rozłożonymi palcami – świecą promienie słońca, 

 pozwólmy ptakom śpiewać.               składają dłonie w dzióbki – śpiewają ptaki.) 

 

 

Środa 14.04.2021 r. 

 

I  Zabawa rozwijająca wyobraźnię i inwencję twórczą – W języku kosmitów. Słuchanie rymowanki. 

   Rysowanie ufoludka według opisu. IV 1, IV 5, IV 8. 

II Zajęcia 1. Ćwiczenia gimnastyczne- zestaw 14 (metoda zadaniową) I 8  

    Zajęcia 2  Ćwiczenia matematyczne Kosmonauci. Cel: rozwijanie umiejętności 

    liczenia w zakresie dziesięciu. Zabawa ruchowo-naśladowcza Na dywanie siedzi Ufuś  IV 15, I 5 

  

Przebieg: 

 

I  Zabawa rozwijająca wyobraźnię i inwencję twórczą – W języku kosmitów. 

Wymyślanie w parach języka, którym porozumiewają się przybysze z innych planet.  

Prezentowanie powstałych dialogów przez chętne dzieci.  

• Karta pracy, cz. 3, nr 74. 

− Posłuchajcie rymowanki. Narysujcie ufoludka według opisu. 

 

II Zajęcia 1. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 14 (metodą zadaniową). 

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. 

 

Zajęcia 2. Ćwiczenia matematyczne Kosmonauci. 

• Nauka rymowanki, interpretacja ruchowa rymowanki zgodnie z tekstem. 



Kosmonauta idzie dróżką, 

przytupuje jedną nóżką, 

klaszcze w ręce raz i dwa, 

podskakuje: hopsa, sa. 

Już w rakiecie prosto siada, 

kiwa głową na sąsiada, 

ster rakiety w ruch już wprawia, 

choć to wcale nie zabawa, 

i rakieta się unosi, 

bo ją o to ładnie prosi. 

• Ćwiczenia matematyczne Ilu kosmonautów leci rakietą? 

(Dziesięć sylwet kosmonautów w różnych kombinezonach, kontury rakiety, liczmany, kartoniki z krążkami lub z liczbami) 

N. układa przed dziećmi sylwety dziewięciu kosmonautów w różnych kombinezonach. Wybrane dzieci układają sylwety kosmonautów pod 

konturem rakiety. Pozostałe dzieci układają przed sobą taką samą liczbę liczmanów i kartonik z odpowiednią liczbą krążków lub z liczbą, 

określającą, ilu kosmonautów wybierze się rakietą w podróż kosmiczną. 

• Dołożenie przez N. jeszcze jednej sylwety kosmonauty – liczenie ich przez dzieci (10). 

• Zabawa Pierwszy, drugi – prawidłowe posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie dziesięciu. 

(Sylwety kosmonautów) 

• Układanie sylwet kosmonautów zgodnie z opisem N.:  

pierwszy ma niebieskie szelki,  

drugi– z listków pasek wielki,  

trzeci – żółte okulary,  



czwarty – buty nie do pary,  

piąty – kieszeń całkiem sporą,  

szósty – torebkę czerwoną,  

siódmy – czarne rękawiczki,  

ósmy – dwa małe króliczki,  

dziewiąty – nos zakrzywiony, 

 a dziesiąty jest zielony. 

• Omawianie wyglądu kosmonautów, o których pyta N., np. Jak wygląda czwarty (piąty, dziesiąty…) kosmonauta? 

• Podawanie, który z kolei jest kosmonauta opisywany przez N. lub chętne dziecko, np. Który kosmonauta ma żółte okulary (czarne 

rękawiczki...)? 

Posłuchaj rymowanki. Narysuj ufoludka według opisu. 

Ufoludek, ufoludek 

to zielony, mały ludek. 

Oczy duże ma jak sowa, 

trzecią rękę z tyłu chowa. 

Nóżki krótkie jak u świnki, 

a na głowie – dwie sprężynki. 

• Karta pracy, cz. 3, nr 75. 

− Narysujcie drogę kosmonauty do rakiety, wiedząc, że przebiega ona tylko po gwiazdkach. 

• Zabawa ruchowo-naśladowcza Na dywanie siedzi Ufuś. 



Dzieci siedzą w kole. W środku znajduje się wybrane dziecko – Ufuś. Dzieci powtarzają rymowankę: Ufuś siedzi na dywanie. Co pokaże, niech 

się stanie. Ufuś pokazuje dowolne czynności, a dzieci naśladują jego ruchy. Następnie wybiera dziecko, które wciela się w rolę Ufusia (można 

zrobić śmieszną opaskę dla Ufusia). 

 

Czwartek 15.04.2021 r. 

 

I  Zabawa słowna rozwijająca twórcze myślenie – Gwiazdka. IV 1,  

   Ćwiczenia sprawnościowe Zabawy kosmonautów. I 5 

II Zajęcia 1. Słuchanie wiersza Halo, tu mówi Ziemia. Cel: poznawanie zjawiska powstawania dnia i nocy IV 5, IV 16 

    Zajęcia 2 Kosmiczne zajęcia muzyczne- ćwiczenia wizualizacyjne, utrwalenie słów piosenki Ziemia zielona. Zabawy rytmiczne do piosenki.    

    IV 1, IV 7  

 

Przebieg: 

I Zabawa słowna rozwijająca twórcze myślenie – Gwiazdka. (Maskotka w kształcie gwiazdki) 

Dzieci siedzą w kole na dywanie. Kolejno podają sobie maskotkę w kształcie gwiazdki i kończą zdanie: Gwiazdka jest (ma, lubi)...– wyszukując 

jak największą liczbę skojarzeń. 

• Ćwiczenia sprawnościowe Zabawy kosmonautów (podkreślanie znaczenia sprawności fizycznej kosmonautów przygotowujących się do lotów 

w przestrzeń kosmiczną). Dzieci maszerują po całej sali przy dźwiękach muzyki marszowej. Podczas kolejnych przerw w muzyce wykonują 

polecenia N., np.: 

− Stań na jednej nodze. 

− Leż na plecach, złączone nogi unoś ku górze. 

− Podskakuj obunóż w miejscu. 



− Przeskakuj z nogi na nogę. 

− Naprzemiennie dotykaj łokciem przeciwległego kolana. 

− Przełóż rękę pod kolanem i złap się za nos. 

− Przejdź po odwróconej ławeczce. 

 

II. Zajęcia 1. Słuchanie wiersza Halo, tu mówi Ziemia. 

• Zapoznanie z wierszem. 

Uświadamianie dzieciom, że Ziemia jest kulą składającą się z dwóch półkul, że kręci się wokół własnej osi i krąży wokół Słońca, a na pełny 

obrót potrzebuje całego roku. 

Dzień dobry, dzieci! Jestem Ziemia,  

wielka, okrągła jak balonik.  

Z tej strony – Słońce mnie opromienia,  

a z tamtej – nocy cień przesłonił 

Gdy jedna strona jest oświetlona,  

to zaciemniona jest druga strona.  

Wy zajadacie pierwsze śniadanie, 

a spać się kładą Amerykanie.  

Właśnie! 

Bo ja się kręcę w krąg, jak bardzo duży bąk. 

- Dobranoc- wołam. 

- Dzień dobry- wołam, 

To znaczy zrobiłam obrót dookoła. 



A oprócz tego wciąż, bez końca, 

Muszę się kręcić wokół Słońca. 

Nigdyście jeszcze nie wiedzieli 

takiej olbrzymiej karuzeli ! 

Bo trzeba mi całego roku, 

Ażeby Słońce obiec wokół 

• Zapoznanie z wyglądem i zastosowaniem globusa, wprawianie go w ruch przez chętne dzieci (ukazanie wirowego ruchu Ziemi). 

• Zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem globusa oraz lampki stojącej (jako Słońca) – Jak powstają dzień i noc. 

Wyjaśnianie dzieciom, że Ziemia kręci się wokół własnej osi. Na ten obrót potrzebuje 24 godzin. Dzień jest po tej stronie Ziemi, która jest 

zwrócona do Słońca – widać je na niebie, jeśli nie ma chmur (demonstracja przez oświetlenie globusa z jednej strony). Noc jest po tej 

stronie Ziemi, która jest odwrócona od Słońca. Jeśli nie ma na niebie chmur, widzimy wtedy Księżyc, który odbija światło słoneczne, i gwiazdy. 

Wirowy ruch Ziemi powoduje zmianę oświetlenia Ziemi przez Słońce, dlatego po dniu następuje noc. 

• Nasze słoneczka – wykonywanie pracy. 

Żółty papier, koło wydarte z papieru, klej. 

• Wydzieranie przez dzieci z żółtego papieru pasków różnej długości (promieni). 

• Przyklejanie ich na środku kartki wokół wydartego koła. (O grubości, ilości, długości i rozmieszczeniu promieni decydują dzieci). 

• Wspólne oglądanie powstałych prac, zorganizowanie wystawy 

 

Zajęcia 2 Spotkanie z kosmitami ćwiczenia wizualizacyjne. Utrwalenie piosenki Ziemia to wyspa zielona. 

Ćwiczenia wizualizacyjne Spotkanie z kosmitami. (Nagranie spokojnej muzyki, odtwarzacz CD.) 

N. opowiada dzieciom przy dźwiękach spokojnej muzyki, a one słuchają z zamkniętymi oczami. Wyobraźcie sobie, że wybieracie się na planetę 

Eps w gwiazdozbiorze Oriona. Pojazd kosmiczny jest już przygotowany. Wsiadacie do niego i... rakieta startuje. Siła grawitacji wtłacza was w 



fotele, ale po chwili możecie już swobodnie oddychać. Wstajecie z foteli i podziwiacie, widzianą przez okrągłe otwory, błękitną planetę – naszą 

Ziemię, która robi się coraz mniejsza i mniejsza,  aż znika wam zupełnie z oczu. Za to wy robicie się coraz lżejsi i zaczynacie unosić się w 

powietrzu. Możecie nawet robić fikołki. Świat wokół wygląda jak zaczarowany: miliony błyszczących gwiazd! Ale oto zbliża się kres podróży. 

Siadacie w fotelach, już niestraszna wam grawitacja. Oto nowa planeta i jej mieszkańcy. Wyglądają dziwnie znajomo – tylko ten niebieski 

odcień skóry. 

• Zabawa przy piosence. 

I Nie warto mieszkać na Marsie  (wykonują naprzemienne ruchy palcem wskazującym przed sobą), 

nie warto mieszkać na Wenus 

Na Ziemi jest życie ciekawsze, (klaszczą w dłonie, zbliżają dłonie do ust – kierują głowy  do dzieci stojących obok nich,) 

powtarzam to każdemu. 

Ref. Bo Ziemia to wyspa,           (podskakują w parach, w kółeczko, w jedną stronę, zmieniają kierunek podskoków) 

 to wyspa zielona 

 wśród innych dalekich planet. 

 To dom jest dla ludzi, , 

 dla ludzi i zwierząt, 

 więc musi być bardzo zadbany. 

II Chcę poznać życie delfinów     (trzymają się za ręce, małymi krokami zbliżają się do wnętrza koła) 

i wiedzieć, co piszczy w trawie 

Zachwycać się lotem motyla 

i z kotem móc się pobawić.          (naśladują ruchy motyla, cofają się,  dłonie mają przy głowie (uszy kota), wysoko unoszą kolana, naśladując                

                                                        skradanie się,) 

Ref.: j.w 



III Posadźmy kwiatów tysiące,           (naśladują sadzenie roślin,  

 posadźmy krzewy i drzewa. 

 Niech z nieba uśmiecha się Słońce, ( ręce trzymają w górze, wykonują obroty dłońmi  z rozłożonymi palcami – świecą promienie słońca, 

 pozwólmy ptakom śpiewać.               składają dłonie w dzióbki – śpiewają ptaki.) 

 

 

 

Piątek 16.04.2021 r. 

 

I   Ćwiczenia artykulacyjne Mowa kosmitów. Tworzenie nazw mieszkańców poszczególnych planet przez analogię. IV 2, I V 7 

II   Zajęcia 1. Nasza planeta-  praca plastyczna IV 8  

     Zajęcia 2. Ćwiczenia gimnastyczne- zestaw 14 (metoda zadaniową) I 8 

 

Przebieg: 

 

I Ćwiczenia artykulacyjne Mowa kosmitów. 

Dzieci powtarzają za N. grupy sylab, np.: zu, że, żo, ża, ży, żi, sza, szo, sze, szy, szu, szi, cza, czo, cze, czy, czu, czi... 

• Tworzenie nazw mieszkańców poszczególnych planet przez analogię, np. Ziemia – Ziemianie, Mars – Marsjanie. 

• Zabawa ruchowa rozwijająca umiejętność rozpoznawania muzyki szybkiej i muzyki wolnej 

– Wesołe spotkanie na nieznanej planecie. 



Przy muzyce wolnej dzieci niepewnie poruszają się po nieznanej planecie, muzyka szybka symbolizuje spotkanie z innym kosmonautą i wspólny 

taniec w kółeczko w parze. Następnie przy muzyce wolnej dzieci poruszają się już z przyjacielem, poszukują innych kosmonautów. Gdy ich 

znajdą, to tańczą w czwórkach itd., aż do powstania jednego wspólnego koła. 

• Karta pracy, cz. 3, nr 73. 

− Policzcie obrazki każdego rodzaju. 

− Zaznaczcie ich liczbę według wzoru 

 

II Zajęcia 1. Nasza planeta – praca plastyczna  

• Wykonywanie pracy przedstawiającej naszą planetę. 

(Kolorowe gazety, nożyczki, bibuła, flamastry, klej.) 

• Wycinanie z kolorowych gazet elementów wybranych przez dzieci. 

• Przyklejanie ich na jasnozielonych kartkach w kształcie koła. 

• Uzupełnianie szczegółów flamastrami i kolorową bibułą. 

• Wspólne oglądanie powstałych prac; zachęcanie do wypowiedzi na temat własnych prac. 

• Zorganizowanie wystawy pod hasłem: Ziemia widziana oczami dzieci. 

 

Zajęcia 2  Ćwiczenia gimnastyczne- zestaw 14 (metoda zadaniową)  

• 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. 


