
 
30.03.2020r. (poniedziałek) 
 

Dzień dobry Żurawinki.  
Przesyłam   różne zabawy i zadania do wykonania w domu. Możecie bawić się 
wspólnie z mamą, tatą, dziadkami  lub rodzeństwem. Życzę miło spędzonego czasu. 
Pozdrawiam Was wszystkich.  
Pani Renata. 

 

Zadanie 1 

Zapraszam na wiosenny spacer  

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY 

 

Zadanie 2 

„Gimnastyka przedszkolaka".- kształtowanie sprawności fizycznej.  

 
-Zabawa kształtująca postawę ciała – Pierwsze kwiaty. 
Dzieci z pozycji siadu klęcznego powoli podnoszą się do stania z wyciągniętymi 
rękami – naśladują, jak rosną kwiaty.  
-Ćwiczenia głowy, rąk, nóg – Kwiaty poruszane wiatrem.  
Dzieci kreślą rękami, nogami, głową leniwe ósemki, naśladując ruchy kwiatów 
poruszanych wiatrem.  
-Zabawa orientacyjno-porządkowa -Ptaki – do gniazd. 

Dzieci są bocianami, które chodzą po łące, podnosząc wysoko nogi i opuszczając je z 
palców na pięty. Na hasło Ptaki – do gniazd, siadają na kolorowych krążkach( 
papierowych talerzykach), które same umieściły w wybranych miejscach pokoju.  
-Zabawa- Dzielimy słowa.  

    Rodzic podaje słowa kojarzące się z wiosna. Dzieci dzielą je na sylaby, podskakując 
przy każdej sylabie. Potem podane słowa dzielą na głoski, wykonując tyle 
przysiadów, ile jest głosek.  

 

 

 

Zadanie 3 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/294-pogodynka – pogodynka z papieru 

kolorowego 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY
https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/294-pogodynka


31.03.2020r. (wtorek) 
 

Doskonalenie umiejętności matematycznych w zakresie orientacji  przestrzennej 
związanych z osobą, otoczeniem dziecka i orientacją na kartce papieru  , rozwijanie 
umiejętności określenia stronności : prawa, lewa, utrwalenie pojęcia para 
 

Przyszła do nas nowa pora roku - wiosna, ale cały czas zastanawia się czy powinna 
z nami zostać. Słyszałam, że wiosna lubi zabawy matematyczne. Aby przekonać ją 
by u nas została, pokażemy jej kilka takich zabaw. Myślę że, spodobają się wiośnie i 
zagości u nas na dobre. 
 

Zadanie 1 

Wierszyk czyta Rodzic, a dziecko  pokazuje, ( utrwalenie pojęcia para). 

Policzymy co się ma:  

mam dwie ręce, łokcie dwa,  

dwa kolana ,nogi dwie.  

Wszystko pięknie zgadza się.  

Dwoje uszu, oczka dwa  

no i buzię też się ma,  

A ponieważ buzia je  

chciałbym buzie mieć też dwie!  

Zadanie 2 

Zabawa ruchowa „Prawa- lewa” 

Dzieci poruszają się w rytm skocznej muzyki. Na przerwę w nagraniu wykonują 

polecenia Rodzica, np. Podnieś prawą rękę. ( Rodzic sprawdza czy dziecko 

wykonało zadanie poprawnie).Połóż prawą dłoń na głowie. Przywitaj się prawą ręką z 

mamą. Pomachaj do mnie prawą ręką . Zakryj prawą ręką prawe oko. Następnie 

Rodzic mówi: Podnieś lewą rękę. ( Rodzic sprawdza czy dziecko wykonało zadanie 

poprawnie). Połóż lewą rękę na brzuchu. Podrap się prawą ręką po głowie. Złap lewą 

ręką za lewe kolano.  Dotknij lewą ręką podłogi. 

Zadanie 3 

„ Rachunki pani Wiosny"- Dzieci słuchają zagadek matematycznych, następnie 

przeliczają w zakresie 10 za pomocą metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej przy 

użyciu klamerek. 

Stąpa wiosna po łące 
Zbiera kwiaty pachnące 
Ma trzy stokrotki, cztery tulipany 
Powiedz z ilu kwiatków 
Będzie bukiet podany ? 



W ogrodzie na grządce 
Rosło siedem słoneczników pięknych jak słońce 
Przyszła Kasia i trzy zerwała, 
bo bukiet piękny zrobić chciała. 
Ile słoneczników teraz rośnie na grządce? 

Siedziało dziesięć jaskółek 
Na sosnowej gałązce 
pięć odleciało 
Ile teraz jaskółek będzie 
Z gałązki spoglądało ? 
 
 

W wolnej chwili zachęcam moje przedszkolaki  do nauki wiązania sznurowadeł, 
popatrzcie na sposoby wiązania, możecie też pobawić się swoimi butami ;) 

https://www.youtube.com/watch?v=X40sdetPKTo  

https://www.youtube.com/watch?v=3dq9kV4kw2M  

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

 

POWODZENIA ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X40sdetPKTo
https://www.youtube.com/watch?v=3dq9kV4kw2M
https://www.youtube.com/watch?v=nd_TLtEVagI


01.04.2020r. (środa) 
 
 
 Na dobry początek - Taniec części ciała 
 
Włączcie  ulubioną piosenkę Waszej rodzinki! Prowadzący  wydaje polecenia, aby 
poruszać w rytm muzyki wybranymi częściami ciała. Tańczą kolejno: głowa, szyja, 
ramiona, ręce, dłonie, palce, tułów, biodra, nogi, stopy. Nie zapomnijcie 
o oklaskach dla wszystkich uczestników  zabawy . 
 
Zadanie 1 

 Ćwiczenie oddechowe: „Bukiet kwiatów” 

Proszę, aby dzieci powycinały z papieru 10 kwiatków  i jedną doniczkę ( dowolnych, 
samodzielnie). Ułóżcie doniczkę z jednej strony biurka czy stolika a kwiatki z drugiej. 
Jeśli macie w domu słomki do napojów, możecie poprzenosić kwiatki za pomocą 
słomki do doniczki ( wciągnijcie powietrze i przyłóżcie  słomkę do kwiatka ) – w ten 
sposób postarajcie się,aby kwiatki Wam nie spadły i umieśćcie je w doniczce! 
Powodzenia! 
Jeśli nie macie słomki , to możecie te kwiatki przesuwać po stole poprzez 
wydmuchiwanie powietrza ustami  na nie ( ręce trzymajcie za swoimi plecami ok?). 
Na pewno będzie przy tym ćwiczeniu wesoło!!! 
 

Zadanie 2 

Posłuchajcie piosenki pt. „Jestem sobie ogrodniczka”  

https://www.youtube.com/watch?v=zhvQFI04CX8 

Pierwszy raz odtwarzamy piosenkę, aby dziecko się zapoznało z muzyką i tekstem. 

Jestem sobie ogrodniczka, 
Mam nasionek pół koszyczka. 
Jedne gładkie, drugie w łatki, 
A z tych nasion będą kwiatki. 

Ref.: 
Kwiatki, bratki i stokrotki 
Dla Malwinki, dla Dorotki. 
Kolorowe i pachnące, 
Malowane słońcem. 

Mam konewkę z dużym uchem 
Co podlewa grządki suche. 
Mam łopatkę, oraz grabki 
Bo ja dbam o moje kwiatki. 

http://przedszkole127.pl/E-NAUCZANIE5-6/
https://www.youtube.com/watch?v=zhvQFI04CX8


02.04.2020r.  (czwartek) 

Doskonalimy spostrzegawczość, zdolność kojarzenia oraz logicznego myślenia. 

 

Zadanie 1 

 „WIOSENNE WIERSZYKI” – ZABAWA ARTYKULACYJNA. RODZIC  PROSI DZIECI O 

DOKOŃCZENIE KRÓTKICH WIERSZYKÓW: 

 

ZAWITAŁA DO NAS WIOSNA, 

PANI PIĘKNA I ...(RADOSNA). 

 

W PREZENCIE PRZYNIOSŁA KWIECIE, 

BY CUDNIE BYŁO NA ...(ŚWIECIE). 

 

NA DRZEWO I TEN KRZEW SZARY 

RZUCIŁA ZIELONE ...(CZARY). 

 

PTAKÓW TŁUMY CZAROWAŁA, 

PIĘKNE NUTKI ...(DAROWAŁA). 

 

ZIMĘ I SZARĄ POGODĘ 

WYSŁAŁA W DALEKĄ ...(DROGĘ). 

 

LATA OSA KOŁO ...(NOSA). 

 

RADUJĄ SIĘ DZIECI, GDY SŁONKO MOCNO... (ŚWIECI). 

 

Zadanie 2 

Wiosenne kodowanie 

Przygotowałam dzisiaj dla Was dwie karty pracy. 
Pierwsza tabelka na każdej ze stron to  wzór, kolejna  jest tabelą do uzupełnienia 
według podanego wzoru. 

Można  zalaminować i korzystać wielokrotnie w każdej wolnej chwili !  

 

 

 



 



 



03.04.2020r.  (piątek) 

Pobudzanie zainteresowań muzycznych na drodze obcowania z dźwiękiem i rytmem, 

czerpanie radości z tworzenia. 

Dwie  rączki klaszczą,  

Czasem się pogłaszczą. 

W kolanka zastukają 

i dzieciom pomachają. 

Zadanie 1  

Samodzielne wykonanie grzechotek z plastikowych butelek i nasion.  

(Małe, plastikowe butelki po napojach (z zakrętkami), nasiona: grochu, fasoli, bobu, 

kolorowa taśma izolacyjna, nożyczki). 

 Dziecko wsypuje nasiona do butelki, którą  zakręca. Potrząsa butelką z ziarnami i 

słucha, jakie dźwięki wydaje powstała grzechotka.  

 Zadanie 2 

Akompaniament na grzechotkach do piosenki „Jestem sobie ogrodniczka”  

Dziecko w różny sposób wygrywa rytm do piosenki, np.: potrząsa grzechotką 

podczas zwrotek i uderza nią o dłoń podczas refrenu. 

Zadanie 3 

Zabawy z piosenką- „Jestem sobie ogrodniczka” 

https://www.youtube.com/watch?v=zhvQFI04CX8 

Odtwarzamy  piosenkę do wspólnej zabawy naśladowczej (powtarzamy piosenkę wg. 

uznania dziecka) ucząc się przy tym tekstu na pamięć. 

A teraz możecie się zrelaksować, kolorując według własnego pomysłu 

wiosenne mandale.( dla chętnych dzieci do pokolorowania 2 mandale). 

Pa pa! Miłego  kolorowania! 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zhvQFI04CX8


 

 

 

 



 

 

 

 


