
Grupa III Żabki 
Plan zajęć od 01.06. – 05.06.2020r. Temat tygodnia: Niby tacy sami, a jednak inni. 

 
Data  

 
Temat dnia 

 
Aktywność i działalność 
dziecka 

 
Cele 

Numery 
obszarów 
z podstawy 
programowej 

01.06.2020r.  Dzień 
Dziecka. 

- Zabawa dydaktyczna 
„O kim mówię?”.  
- Zabawa rozwijająca 
wyobraźnię, zdolności 
obrazowania tekstu ruchem, 
wyrażania emocji – „Różne 
opowiadania”. 
- Zabawy z rodzicami, 
z okazji Dnia Dziecka.  
- Wykonanie papierowych 
pacynek paluszkowych. 
- Zabawa ruchowa „Na 
huśtawce” – ćwiczenie 
równowagi. 
- Zabawy swobodne 
z wykorzystaniem 
ulubionych zabawek. 
 

 - bawi się z rodzicami; 
- wykonuje pacynkę 
z papieru; 
- wciela się w 
określone postacie; 
- podejmuje swobodną 
zabawę. 

 
 

I5, I6, II4, III1, 
III2, IV1, IV2, 
IV7, IV8 

02.06.2020r. Co jest 
cięższe, a co 
lżejsze? 
 

- Ćwiczenia emisyjne. 
- Zabawa ruchowa 
„Wiatraczki” – ćwiczenie 
wyczucia ciała i przestrzeni. 
- Zabawa Wyrażamy 
emocje – rozwijająca 
zdolność koncentracji 
podczas działania oraz 
koordynacji słuchowo -
wzrokowo-ruchowej. 
- „Co jest cięższe, a co 
lżejsze?” – zabawy 
z zastosowaniem wagi 
szalkowej. 
- Zabawa ruchowa „Waga”. 
- Ćwiczenia gimnastyczne. 
 - Zabawa „Miny i minki”.  
- Słuchanie wiersza Ewy 
Małgorzaty Skorek „Nazwy 
miesięcy” – utrwalanie nazw 
miesięcy. 
 

- stosuje słowa: ciężki, 
lekki, cięższy od, 
lżejszy od, o takiej 
samej masie; 
- porównuje masę 
przedmiotów; 
- aktywnie uczestniczy 
w ćwiczeniach 
gimnastycznych. 

 
 

I5, I6, I8, II1, 
II4, II6, IV2, 
IV5, IV7, 
IV11, IV16 

03.06.2020r. Piłka dla 
wszystkich. 

-Słuchanie piosenki „Złość 
to straszny zwierz”. 
Rozmowa na temat 
piosenki. 
- Ćwiczenia dotyczące 
emocji. 
- Słuchanie opowiadania 
Agaty Widzowskiej „Piłka 

- wypowiada się 
zdaniami rozwiniętymi; 
- wie, co oznacza być 
tolerancyjnym; 
- wykonuje pracę 
plastyczną; 
- wymienia różnice 
i podobieństwa między 

I5, I7, II1, III1, 
III2, IV2, IV5, 
IV7, IV8, 
IV11, IV16, 
IV19 



dla wszystkich”. 
- Zabawa orientacyjno-
porządkowa „Dzieci – na 
spacer. Dzieci – do domu”. 
- Wykonanie pracy 
plastycznej „Dzieci z całego 
świata”.  
- Rozmowa na temat 
indywidualności dzieci. 
- Ćwiczenia: oddechowe, 
artykulacyjne i słuchowe, na 
podstawie wiersza Ewy 
Małgorzaty Skorek „Dni 
tygodnia”. 
- Ćwiczenia ruchowe – 
naśladowanie chodzenia po 
różnym podłożu i w różnych 
warunkach. 

dziećmi różnych ras. 
 

 

04.06.2020r. Dziwni 
goście. 

- Patrzenie na obrazek. 
Opowiadanie, co się na nim 
dzieje. Odszukiwanie na 
dużym obrazku 
przedmiotów, roślin 
umieszczonych na dole kart. 
- Zabawa „Wyżej – więcej – 
dalej”. 
- Zabawy przy piosence. 
- Zabawa „Dziwne głosy” – 
rozwijająca zdolność 
wyrażania emocji głosem. 
- Wykonanie pracy 
„Obrazek dla przyjaciela”. 
- Zabawa ruchowa „Spacer 
raków”. 
- Opowiadanie o tym, jak 
Olek i Ada obchodzili Dzień 
Dziecka. Układanie zdania o 
każdym obrazku. 

- wykonuje ćwiczenia 
zgodnie z instrukcją;  
- porusza się 
rytmicznie przy 
muzyce;  
-  śpiewa piosenkę; 
- wyraża emocje 
głosem; 
- wykonuje pracę 
plastyczną. 

 
 
 

 

I5, II1, IV2, 
IV5, IV7, IV8, 
IV9, IV18, 
IV19 

05.06.2020r. Moje uczucia. - Zabawa „Z czego jestem 
zadowolony?” 
- Zabawa „Lustro 
emocjonalne”. 
- Słuchanie tekstu Jolanty 
Kucharczyk „Moje uczucia”. 
- Ćwiczenia gimnastyczne.  
- Nauka wiersza Krystyny 
Datkun - Czerniak 
„Wszystkie dzieci” – metodą 
fragmentami ze słuchu.. 
- Wprowadzenie nazwy 
czerwiec na podstawie 
fragmentu wiersza 
Apolinarego Nosalskiego 
„O dwunastu braciach”. 

- wyraża miną, gestem, 
ruchem różne emocje; 
- wypowiada się 
zdaniami rozwiniętymi; 
 - rozróżnia i nazywa 
emocje: przyjemne 
i nieprzyjemne; 
- aktywnie uczestniczy 
w ćwiczeniach 
gimnastycznych; 
- podaje nazwę 
aktualnego miesiąca. 

I5, I7, I8, II1, 
II4, II6, III5, 
IV1, IV5, IV7, 
IV8, IV16 



I. Grupa III Żabki Temat dnia: Dzień Dziecka. 01.06.2020r.
 

 

W dniu Waszego święta życzymy Wam
Wiele spokoju, ale również

Mnóstwo szaleństwa, aby życie nie wydawało się nudne.

Przede wszystkim życzymy Wam drogie Dzieci
Aby Wasze dzieciństwo było jak najlepsze

I trwało jak najdłużej!
                                                                                   

 

I. Grupa III Żabki Temat dnia: Dzień Dziecka. 01.06.2020r. 

  

Kochane Dzieci! 
W dniu Waszego święta życzymy Wam

Wiele spokoju, ale również 
Mnóstwo szaleństwa, aby życie nie wydawało się nudne.

Dużo szczęścia… 
Przede wszystkim życzymy Wam drogie Dzieci

Aby Wasze dzieciństwo było jak najlepsze
I trwało jak najdłużej! 

                                                                                   Nauczycielki grupy: 
Babiarz Beata i Kiersztyn Joanna

 

W dniu Waszego święta życzymy Wam 

Mnóstwo szaleństwa, aby życie nie wydawało się nudne. 

Przede wszystkim życzymy Wam drogie Dzieci 
Aby Wasze dzieciństwo było jak najlepsze 

Nauczycielki grupy:                                             
Babiarz Beata i Kiersztyn Joanna 



Drodzy Rodzice na dzisiaj przygotowałyśmy wspólne zabawy z dzieckiem z okazji Dnia Dziecka. 
Proponujemy również wykonanie przez dziecko paluszkowych pacynek. Prosimy o prowadzenie 
rozmów z dzieckiem na temat różnych emocji. Zapraszamy do zabawy rozwijającej wyobraźnię 
dziecka „Różne opowiadania”. Proponujemy, aby w tym dniu dziecko bawiło się swoimi ulubionymi 
zabawkami. 
1. Zabawa dydaktyczna „O kim mówię?”.  
Dziecko 5-letnie 
Patrz na obrazki i słuchaj tego co powie ci rodzic. Rodzic omawia wygląd dziecka przedstawionego 
na obrazku. Dziecko wskazuje o kim jest mowa. Następnie dziecko opisuje , a rodzic wskazuje 
postać z obrazka. 

Pytania pomocnicze: − Kto to jest: chłopiec czy dziewczynka? − Jakiego koloru i długości ma 
włosy? − Jakiego koloru ma oczy? − Czy jest wysoki (wysoka)? − Czy ma spodnie, sukienkę, czy 
spódnicę? 
Dziecko 4-letnie 
Obejrzyj obrazki i opowiedz, co na nich widzisz. Opowiedz, w co są ubrane dzieci z innych krajów. 

 



2. Zabawa rozwijająca wyobraźnię, zdolności obrazowania tekstu ruchem, wyrażania emocji 
– „Różne opowiadania”. 
Słuchając opowiadania, które czyta rodzic spróbuj naśladować głównego bohatera opowiadania. 
Rodzic włącza muzykę, czyta opowiadanie, natomiast dziecko ruchem próbuje wyrazić emocje 
postaci z opowiadania. Dzieciom 4-letnim pomaga rodzic. 
Potrzebne będą: gazety,  klocki, muzyka, opowiadania. 
Aktorzy: Tomek, mama, dziecko, pluszowy kot. 
Link do muzyki: https://www.youtube.com/watch?v=xYf-rzEGUps 
Przebieg zajęć:  
Rodzic  włącza nagranie muzyki. Dziecko wciela się w postać Tomka, wykonując płynne ruchy, 
zgodne z nagraniem muzyki. Nasłuchuje. Rodzic gniecie gazetę lub w inny wybrany przez siebie 
sposób naśladuje dziwne szmery. Chłopiec biegnie do mamy, wskazuje kierunek, z którego 
dobiegają dźwięki, robi przerażoną minę. Razem z mamą wraca do pokoju. Mama skrada się 
w kierunku, z którego słychać dziwne dźwięki. Odsłania zasłonę. Tomek podskakuje wesoło, 
przestaje się bać. Bierze kotka na ręce, pokazuje go mamie. Uśmiecha się i przytula swojego 
domowego przyjaciela.  
Teksty Bożeny Formy:  
• Tomek bawi się w swoim pokoju. Nagle słyszy dziwne szmery. Jest przerażony. Biegnie do mamy. 
Mamusia postanawia sprawdzić, co to za odgłosy. Trzyma Tomka za rękę i wraca do jego pokoju. 
Po cichu skradają się w kierunku firanki, zza której nagle wychodzi kot. Ach, to jego sprawka. 
Tomek bierze go na ręce, przytula, głaszcze i żartobliwie mu grozi. Uśmiecha się do mamy. 
 • Dzisiaj są urodziny Marty. Marta jest bardzo smutna, ponieważ wszystko jest przygotowane, 
a goście nie przychodzą. Ciągle pyta rodziców, która godzina. Siada na fotelu i zaczyna płakać. 
Nagle słychać dzwonek. Biegnie do drzwi – otwiera je… O!! Ze zdziwienia otwiera buzię. Ile gości. 
Cała rodzina i dzieci. Wszyscy mają kolorowe balony i prezenty, uśmiechają się. Marta jest 
szczęśliwa. Radośnie bije jej małe serduszko. Zaprasza gości do środka. 
3. Zabawy z rodzicami, z okazji Dnia Dziecka.  
 - Zabawa „Zły wąż”.  
Potrzebny jest: długi sznurek, balon, muzyka.  
Rodzic rozkłada na dywanie sznurek „złego węża” dziecko musi nad nim przeskakiwać, nie 
dotykając go.  
- Zabawa „Balonowe brzuchy”.  
Linki do muzyki tanecznej: https://www.youtube.com/watch?v=cIzzYbKbNkA 
https://www.youtube.com/watch?v=wYSzeb6jrTM 
Nadmuchany balon dla każdej pary dziecko - rodzic. Podczas muzyki rodzic tańczy z dzieckiem 
trzymając balon brzuchem bez użycia rąk. 
 - Zabawa „Rzucanie do celu”. 
Przygotuj kule z gazet i kosz lub pudełko. 
Stań w odpowiedniej odległości i rzucaj papierowe kule do kosza z rodzicem. Zobaczymy kto rzuci 
najwięcej do kosza.  
4. Wykonanie papierowych pacynek paluszkowych. 
Przygotuj nożyce i klej.  
Dziecko wycina pacynki i skleja je. Określa, jakie emocje są przedstawione na buziach Olka i Ady. 
Dziecko dobierają się w pary z rodzicem i próbuje prowadzić dialogi, korzystając z wybranych 
pacynek. Dzieciom 4-letnim pomaga rodzic. 



 

5. Zabawa ruchowa „Na huśtawce” – ćwiczenie równowagi. 
Dziecko i rodzic dobierają się parami, podają sobie ręce; naprzemiennie wykonują przysiady. 
6. Zabawy swobodne z wykorzystaniem ulubionych zabawek. 

 

II. Grupa III Żabki Temat dnia: Co jest cięższe, a co lżejsze?. 02.06.2020r. 
Drodzy Rodzice dzisiaj proponujemy zabawy z zastosowaniem wagi szalkowej. Prosimy 
o odczytanie wiersza Ewy Małgorzaty Skorek „Nazwy miesięcy” , w celu utrwalenia nazw miesięcy 
przez dzieci. Zachęcamy do ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych: „Wiatraczki”, „Waga”. 
Dzieci , dzisiaj z Państwa pomocą będą wyrażały emocje na podstawie wiersza, ćwiczenia 
emisyjnego oraz zabawy „Miny i minki”.  
1. Ćwiczenia emisyjne. 
Ćwiczenia z wykorzystaniem słów i sylab, melodii wymyślonych przez rodzica: − Złość, złość – mam 
jej dość; radość wielka, he, he, he, o, o! 
2. Zabawa ruchowa „Wiatraczki” – ćwiczenie wyczucia ciała i przestrzeni. 
Dziecko obraca się wokół własnej osi z rozłożonymi w bok rękami, w jedną i w drugą stronę. 
3. Zabawa Wyrażamy emocje – rozwijająca zdolność koncentracji podczas działania oraz 
koordynacji słuchowo -wzrokowo-ruchowej. 
Link do piosenki „Złość to straszny zwierz”: https://www.youtube.com/watch?v=G8Gv1sC3d3k 
Przygotuj: obrazki przedstawiające twarze wyrażające różne emocje, klocki. 



Przed dzieckiem są ułożone obrazki. 
-  W rytmie nagrania piosenki dziecko maszeruje w określonym kierunku. Na przerwę w nagraniu 
dziecko zatrzymuje się, a rodzic gra na klockach i czyta tekst Bożeny Formy: Kiedy na niebie 
słoneczko świeci, cieszą się bardzo dorośli i dzieci.  
- Rodzic  zadaje pytanie.  − W jaki sposób można wyrazić emocje dorosłych i dzieci, o których jest 
mowa w wierszyku? Rodzic tak kieruje wypowiedziami dziecka, żeby uzyskać odpowiedzi: poprzez 
śmiech, podskoki, klaskanie. Następnie dziecko powtarza wspólnie z rodzicem tekst.  
- W rytmie wygrywanym na klockach dziecko klaszcze, podskakuje. Na zakończenie dziecko 
wskazuje prawidłowy obrazek.  
- Zabawę powtarzamy, przedstawiając dziecku kolejne wierszyki.  
Dziecko recytuje je z rodzicem, zgodnie z rytmem proponowanym przez rodzica grającego na 
klockach.  
- Dzisiaj po niebie płyną czarne chmury, deszcz pada i każdy ma humor ponury. Dziecko porusza 
się, przenosząc ciężar ciała z nogi na nogę; powtarza tekst znudzonym głosem, zgodnie z rytmem 
klocków.  
- Ki mam zły humor i kiedy mnie złość dopadnie, jestem niegrzeczny, choć dobrze wiem, że to 
bardzo nieładnie. Dziecko grozi palcem, recytując tekst oburzonym tonem, zgodnie z rytmem 
klocków.  
Kiedy dziecko się boi ciemności dookoła, wtedy mamę i tatę do siebie głośno woła. Dziecko robi 
przerażoną minę i recytuje tekst szeptem, zgodnie z rytmem klocków.  
Płaczę, kiedy jest mi smutno i wszystkiego dosyć mam, łzy mi płyną po policzkach i chcę zostać 
wtedy sam. Dziecko powtarza tekst płaczącym głosem, zgodnie z rytmem klocków. 
Dzieciom 4-letnim podpowiada rodzic. 
4.  „Co jest cięższe, a co lżejsze?” – zabawy z zastosowaniem wagi szalkowej. 
- Zapoznanie z wagą szalkową.  
Potrzebna: Waga szalkowa.  
Dziecko ogląda wagę, nazywają jej części za rodzicem. 
-  Ćwiczenia z zastosowaniem wagi szalkowej.  
Potrzebne będą: klocki drewniane, sześcienne, miś. 
Rodzic mówi, że dzieci będą porównywać wagę (masę) misia i klocków.  
• Pierwsza sytuacja. Rodzic kładzie na lewej szalce misia, a na prawej – trzy klocki.  
 − Co jest cięższe? Po czym to poznałeś? − Co jest lżejsze? Po czym to poznałeś?  
• Druga sytuacja. Rodzic kładzie na lewej szalce misia, a na prawej – cztery klocki. 
 − Co jest cięższe? Co jest lżejsze? − Po czym poznałeś, że cztery klocki ważą tyle co miś? (Ilość 
klocków musi być taka, aby ich masa równoważyła masę misia).  
• Trzecia sytuacja. Rodzic kładzie na lewej szalce misia, a na prawej – pięć klocków.  



− Co jest cięższe? Po czym to poznałeś? − Co jest lżejsze? Po czym to poznałeś?  
• Ćwiczenia w porównywaniu masy przedmiotów. Różne przedmioty, np.: klocki, piłeczki, lalki, 
misie, tworzywo przyrodnicze, wagi szalkowe. Dziecko porównuje masę wybranych przedmiotów 
i określa, co jest cięższe, co jest lżejsze.   
•  W każdej parze pokoloruj cięższy przedmiot. Dokończ rysować  wagi według wzoru. 
Dzieciom 4-letnim podpowiada rodzic. 

 
5.  Zabawa ruchowa „Waga”. 
Dziecko dobiera się w pary z rodzicem. Stają naprzeciwko siebie. Podają sobie ręce 
i naprzemiennie wykonują przysiady. 
6. Ćwiczenia gimnastyczne. 
 • Marsz po obwodzie koła, dłonie oparte na biodrach – kciuk znajduje się z przodu, a pozostałe 
palce – z tyłu. (Należy zwrócić uwagę na wyprostowane plecy, wciągnięty  brzuch, wysokie 
podnoszenie kolan).  
• Swobodny bieg po pokoju, na hasło: Wichura – podbieganie przez dziecko do ściany i przyleganie 
do niej plecami, ramiona ułożone w skrzydełka, brzuch wciągnięty. 
 • Marsz po pokoju, odliczenie sześciu kroków, wspięcie na palce, uniesienie ramion w górę, wdech 
nosem, opuszczenie ramion, wydech ustami.   
• Leżenie na brzuchu, ramiona wyprostowane (są przedłużeniem tułowia), na sygnał podniesienie 
głowy i rąk nad podłogą, wytrzymanie około 5 sekund, opuszczenie głowy i rąk.   
• Bieganie przez dziecko po całym pokoju, Na hasło: „Ptaszek – do gniazda” –przykucanie i 
układanie rąk w skrzydełka.  
• Siad klęczny oparcie dłoni o podłogę blisko kolan, odsunięcie rąk  jak najdalej (zwrócenie uwagi, 
aby pośladki pozostawały oparte na piętach), głowa pochylona, znajduje się pomiędzy ramionami – 
kwiat się rozwija. Powolne przesuwanie rąk do kolan, uniesienie ramion do góry, pogłębienie 
odchylenia – kwiat jest rozwinięty.  
• Marsz po obwodzie koła, ramiona uniesione do góry. 



 7. Zabawa „Miny i minki”.  
Dziecko siedzi przed rodzicem 
Mimiką naśladuje polecenia rodzica: 
- Jesteś smutny -   układa usta w podkówkę. 
 - Jesteś zdziwiony -     marszczy czoło. 
 - Jesteś przestraszony - szeroko otwiera oczy, otwiera usta tak jakby chciał powiedzieć głoskę O. 
 - Dmuchasz na płomień świecy - wykonuje głęboki wdech i wydech. Śpisz. 
8. Słuchanie wiersza Ewy Małgorzaty Skorek „Nazwy miesięcy” – utrwalanie nazw miesięcy. 
W miejscach oznaczonych * dziecko powtarza za rodzicem – na jednym wydechu – nazwy 
miesięcy.  
Jakie miesiące w roku mamy?  
Czy wszystkie nazwy miesięcy znamy?  
Komu nie sprawi trudu zadanie, 
 niech rozpoczyna ich wyliczanie.  
Powietrza dużo buzia nabiera 
 i na wydechu nazwy wymienia: 
− styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, 
grudzień. * 
 Jeśli za trudne było zadanie,   
ćwicz dalej z nami to wyliczanie:  
− styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik*,  
− styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik*. 
9. Słuchanie piosenki „Kolorowe dzieci” (Majka Jeżowska) 
Posłuchaj piosenki.  Rozmowa na temat tekstu piosenki z rodzicem. 
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4 
Rodzic pyta dziecko: − Czego pragnie każde dziecko? − Czy każde dziecko jest bezpieczne 
i szczęśliwe? − Czy dzieci innych ras, mające inny kolor skóry, różnią się jeszcze czymś od ciebie? 
 
III. Grupa III Żabki Temat dnia: Piłka dla wszystkich. 03.06.2020r. 
Drodzy Rodzice dzisiaj Państwa dzieci będą wymieniać podobieństwa i różnice między dziećmi 
różnych ras. Proponujemy odczytanie opowiadania Agaty Widzowskiej „Piłka dla wszystkich” oraz 
rozmowę na temat treści opowiadania. Dzisiaj dzieci będą mogły wykonać pracę plastyczną „Dzieci 
z całego świata” zgodnie z instrukcją. Zachęcamy również do ćwiczenia oddechowego, 
artykulacyjnego i słuchowego na podstawie wiersza Małgorzaty Skorek „Dni tygodnia”. 
Proponujemy także zabawy ruchowe. 
1. Słuchanie piosenki „Złość to straszny zwierz”. Rozmowa na temat piosenki. 
Link do piosenki „Złość to straszny zwierz”: https://www.youtube.com/watch?v=G8Gv1sC3d3k 
I. Przyszła Ala do mamusi 
I od progu krzyczy: 
"Nie chcę zupy!" "Nie chcę pizzy!" 
"Mam już dość słodyczy!" 
Buzia brzydka, nadąsana, 
Nogą tupie głośno, 
Ala nie wie, co się dzieje, 
Lecz walczy z tą złością. 
Refren: 
II. Nie wiem, czy wiesz, 
Że złość to straszny zwierz, 
Wyciąga pazury, kły i często bywa zły. x2 
Kasia z Antkiem i Kubusiem, 
Bawią się w najlepsze, 
Wtem podbiega do nich Tymek, 
Złości się: "Ja też chcę!" 
I zabiera samochody, 



I krzyczy okropnie, 
Cała trójka zapłakana, 
Już siedzi przy oknie. 
Refren… 
III. Nic dobrego nie wynika 
Z całej twojej złości, 
Za to przynieść może 
Wiadro smutków i przykrości. 
Czasem lepiej swoje złości, 
Zamknąć do koszyka, 
Pograć w piłkę, porozmawiać, 
Tańczyć, kiedy gra muzyka. 
Refren… 
- Rozmowa na temat piosenki. N. zadaje dzieciom pytania: − O czym jest ta piosenka?  − Co 
oznacza słowo: emocje? − O jakich emocjach jest mowa w piosence? − Jakie emocje nas 
„odwiedzają”? Co się wtedy dzieje?  
- Rytmiczne wyklaskiwanie (z równoczesną recytacją) wybranych fragmentów piosenki. 
2. Ćwiczenia dotyczące emocji. 
Obrazki przedstawiające buzie z emocjami: złością, radością, smutkiem, strachem.  

 
Rodzic wskazuje (w dowolnej kolejności) obrazki umieszczone przed dzieckiem.  
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dziecko je nazywa w odpowiednim rytmie i w kolejności 
proponowanej przez rodzica. 
 3. Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej „Piłka dla wszystkich”. 
Posłuchaj opowiadania, które przeczyta ci rodzic i oglądaj ilustracje. 



 
Niepełnosprawny Franek z grupy Ady często śnił o tym, że gra w piłkę nożną. W snach nie siedział 
na wózku inwalidzkim, tylko biegał po boisku najszybciej z całej drużyny i strzelał najwięcej goli. – 
Brawo, Franek! – krzyczeli kibice. 
 – To najlepszy zawodnik! – rozlegały się głosy.  
Jednak gdy szczęśliwy i dumny Franek otwierał oczy, od razu uświadamiał sobie, że to był  
tylko sen, a on nigdy nie zostanie piłkarzem. Patrzył na swoje nogi, którymi nie mógł poruszać,  
i robiło mu się wtedy bardzo smutno.  
Ada przyjaźniła się z Frankiem i bardzo lubiła się z nim bawić. Pewnego dnia zauważyła, że 
chłopiec jest wyjątkowo radosny. Miał roześmiane oczy i wesoło pomachał do niej, gdy tylko 
pojawiła się w sali. Dziewczynka była ogromnie ciekawa, co jest tego przyczyną. Może dostał  
długo oczekiwany bilet do teatru? A może spełniło się jego marzenie o jeździe na koniu?  
– Cześć! Nie uwierzysz, co się stało! – powiedział Franek, gdy Ada usiadła przy nim na dywanie. – 
Opowiedz. – W sobotę pojechałem z moim starszym kuzynem na mecz piłki nożnej. Grały drużyny  
z dwóch różnych szkół. Byłem bardzo blisko i mogłem obserwować każdy ruch zawodników!  
– To świetnie. Ja nie przepadam za oglądaniem meczu, ale cieszę się, że ci się podobało – 
odpowiedziała Ada.  
– Mój kuzyn podwiózł mnie do ławki, na której siedzieli zawodnicy rezerwowi. I całe szczęście,  
bo bramkarz skręcił nogę w kostce i trzeba go było zastąpić. Wyobraź sobie, że nagle ktoś  
kopnął piłkę, a ja ją złapałem!  
– Ojej! Zostałeś bramkarzem?  
– Nie. Po prostu piłka wypadła poza boisko i leciała prosto na mnie. Chwyciłem ją i rzuciłem  
z powrotem jednemu z napastników.  
– Brawo! – A wtedy on na mnie nakrzyczał…  
– Jak to nakrzyczał? Powinien ci podziękować – zdziwiła się Ada.  
– Niestety, nie. Powiedział, żebym się stamtąd wynosił, bo tylko przeszkadzam. A jego koledzy 
 się śmiali i słyszałem, jak mówią o mnie „krasnal na wózku”.  
– Prawdziwi sportowcy się tak nie zachowują! – zezłościła się Ada.  
– Jeden z nich zaczął pokracznie chodzić i wskazywał na mnie palcem, a potem wszyscy  



śmiali się z moich butów. Chciałbym chodzić, nawet taki wykrzywiony, a ja przecież nie mogę 
chodzić wcale… Pomyślałem, że piłka jest nie dla mnie. 
 – Myślałam, że opowiesz mi o czymś wesołym. Jak cię zobaczyłam, wyglądałeś na szczęśliwego, 
 a ta historia jest smutna – stwierdziła Ada.  
– Bo jeszcze wszystkiego ci nie opowiedziałem! – uśmiechnął się Franek. – Potem wydarzyło się 
coś wspaniałego! Ada była bardzo ciekawa, a Franek opowiadał dalej:  
– Mój kuzyn bardzo się zdenerwował i zdecydował, że zabierze mnie z tego boiska, chociaż  
mecz rozgrywał się dalej. Kiedy odjeżdżałem, usłyszałem dźwięk gwizdka. Kapitan drużyny 
przerwał mecz i zwołał wszystkich zawodników. Nie słyszałem, co do nich mówił, ale po chwili 
dogonił nas, a za nim przybiegła reszta drużyny. Powiedział do mnie tak: „Jako kapitan  
Niebieskich chciałem cię przeprosić za zachowanie moich kolegów. Oni zresztą zrobią to sami”. 
 I wtedy każdy z piłkarzy podszedł do mnie i podał mi rękę. Widziałem, że było im wstyd. Zapytali, 
jak mam na imię i co mi właściwie dolega. 
 – To dobrze, bo już chciałam się wybrać z Olkiem na to boisko i im dokopać! – powiedziała 
stanowczo Ada. – Chciałaś ich zbić? – spytał zaskoczony Franek.  
– Nie, dokopać im kilka goli. Jak się zdenerwuję, to potrafię kopnąć tak mocno jak stąd do Krakowa! 
– To szkoda, że cię tam nie było – zaśmiał się chłopiec.  
Franek opowiedział Adzie ciąg dalszy tej historii. Zawodnicy dowiedzieli się, że chłopiec  
doskonale zna zasady gry w piłkę nożną, bo razem z tatą ogląda każdy ważny mecz. 
Zaproponowali Frankowi, żeby został sędzią, dali mu gwizdek i posadzili na honorowym miejscu,  
z którego miał świetny widok na całe boisko. Od tej chwili chłopiec bacznie obserwował grę, 
 dawał sygnały zawodnikom, a nawet zadecydował o jednym rzucie karnym. Okazało się, że jest 
bardzo dobrym i uważnym sędzią i nikt nie powiedział o nim „sędzia kalosz”, czyli taki, który  
się nie zna na grze i ciągle się myli.  
– I wiesz, co mi powiedzieli na pożegnanie? – zakończył opowieść Franek. – Powiedzieli,  
że skoro mam niesprawne nogi i nie mogę grać w piłkę nożną, to przecież mam sprawne ręce 
i mogę grać w koszykówkę. Mój tata dowiedział się, kto prowadzi drużynę koszykarską dla 
zawodników na wózkach, i od jutra zaczynam treningi. A ja myślałem, że piłka jest nie dla mnie.  
– Piłka jest dla wszystkich! – powiedziała Ada. – Zobaczysz, kiedyś przyjdę na mecz koszykówki.  
Ty będziesz najlepszym koszykarzem, a ja będę piszczała najgłośniej ze wszystkich kibiców.  
Rozmowa na temat opowiadania.  
Rodzic pyta: − Co śniło się Frankowi? − O czym opowiadał Adzie? − Jak zachowywali się chłopcy? 
− Co zrobił ich kapitan? − Kim został Franek na meczu? − Co powiedzieli chłopcy Frankowi na 
pożegnanie? − Co będzie ćwiczył Franek? − Jak oceniacie zachowanie chłopców na początku, 
a jak potem, po rozmowie z kapitanem? 
Rodzic wyjaśnia dziecku pojęcie tolerancja. 
Tolerancja oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest poszanowaniem cudzych 
uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania, choćby były całkowicie odmienne 
od własnych albo zupełnie z nimi sprzeczne. Współcześnie rozumiana tolerancja to szacunek dla 
wolności innych ludzi, ich myśli i opinii oraz sposobu życia.  
Rodzic  pyta: − Czy chłopcy byli tolerancyjni? − Czy znacie inne przypadki braku tolerancji? 
(Wyśmiewanie się z ludzi o innym kolorze skóry, innego wyznania…). − Czy należy wyśmiewać się 
z kogoś, dlatego że jest gruby, jeździ na wózku…? 
4. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Dzieci – na spacer. Dzieci – do domu”. 
Dziecko wspólnie z rodzicem ustalają miejsce, które będzie domem. Na hasło rodzica: Dzieci – na 
spacer – biega swobodnie, a na zawołanie: Dzieci – do domu – jak najszybciej i jak najciszej 
zajmuje miejsca w swoim domu, przybierając pozycję określoną przez rodzica, np. siadając 
skrzyżnie. Po pewnej chwili, gdy rodzic ponownie woła: Dzieci – na spacer, dziecko wybiega ze 
swojego domu i w zależności od tego, jakie polecenie wydał rodzic, spaceruje, podskakuje itd. 
5. Wykonanie pracy plastycznej „Dzieci z całego świata”.  
Potrzebne będą: zdjęcia dzieci z różnych kontynentów.  
Obejrzyj zdjęcia przedstawiające dzieci z różnych kontynentów.  
Dziecko ogląda zdjęcia, wymieniają różnice między przedstawionymi na nich dziećmi (kolor skóry, 
kształt oczu itd.).   



- Zabawa uwrażliwiająca zmysł dotyku – „Badamy swoją twarz”.  
Dziecko za pomocą dotyku bada kształt swojej głowy, wypukłość nosa, uszu i policzków, ułożenie 
brwi itp. Rodzic pyta: − Jaki kształt ma głowa? − Jakie są twoje włosy? (Proste, kręcone, miękkie…). 
− Wymień części twarzy.  
- Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy plastycznej „Dzieci z całego świata”.  
Przygotuj: karton, nożyce, klej i kredki. 
Wytnij poniższe ilustracje - dzieci (dziecko wybiera dowolne obrazki). Następnie ułóż je na kartonie i 
przyklej. Domaluj to co chcesz aby powstał obrazek (trawa, domy, drzewa, kwiaty itp. 
Porządkowanie miejsc pracy. 

 
 

 

 



6. Rozmowa na temat indywidualności dzieci. 
Rodzic podkreśla, że nie można kogoś nie lubić za wygląd lub sposób zachowania, mówienia. 
Rodzic mówi: − Wszystkie dzieci lubią się bawić. − Wszystkie dzieci chcą mieć koleżanki i kolegów. 
− Wszystkie dzieci cieszą się, gdy jest im wesoło. − Wszystkie dzieci płaczą, gdy jest im smutno.  
- Narysuj siebie w swoim nowym ubraniu i ze swoją ulubioną zabawką. Ramkę pokoloruj swoim 
ulubionym kolorem. 
Poproś rodzica, aby napisał twoje imię (imiona) i nazwisko. 

 
7.  Ćwiczenia: oddechowe, artykulacyjne i słuchowe, na podstawie wiersza Ewy Małgorzaty 
Skorek „Dni tygodnia”. 
Rodzic: Jakie nazwy dni tygodnia znasz? Czy wszystkie nazwy dni pamiętasz? Jeśli lubisz takie 
zadania, to zabieramy się do wyliczania. Powietrza dużo buzią nabiera i na wydechu niech dni 
wymienia: − poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela* (dziecko wymienia dni 
tygodnia na jednym wydechu). Jeśli za trudne było zadanie, ćwicz dalej ze mną to wyliczanie. − 
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela.* W miejscach oznaczonych * 
dziecko powtarzają za rodzicem – na jednym wydechu – nazwy dni tygodnia.   
8. Ćwiczenia ruchowe – naśladowanie chodzenia po różnym podłożu i w różnych warunkach. 
Dziecko stoi na dywanie przed rodzicem. Naśladuje chodzenie, Np.  − po piasku, − po kamieniach, 
− gdy wieje mocny wiatr, − przez rwący strumyk, − po głębokim śniegu… Dzieciom 4-letnim 
podpowiada rodzic. 
 
IV. Grupa III Żabki Temat dnia: Dziwni goście. 04.06.2020r. 
Drodzy Rodzice dzisiaj Państwa dzieci mogą wykonać obrazek dla przyjaciela. Proponujemy 
zabawę rozwijającą zdolność wyrażania emocji „Dziwne głosy”. Zachęcamy dzisiaj do układania 
zdań w oparciu o obrazki. Zachęcamy do zabaw ruchowych „Wyżej – więcej – dalej”, spacer raków 
oraz do zabawy przy piosence „Kolorowe dzieci” Majki Jeżowskiej. 
1.Patrzenie na obrazek. Opowiadanie, co się na nim dzieje. Odszukiwanie na dużym obrazku 
przedmiotów, roślin umieszczonych na dole kart. 
 



 
2. Zabawa „Wyżej – więcej – dalej”.  
Dziecko stara się pokazać wymienione przez rodzica umiejętności, natomiast rodzic nagradza 
dziecko oklaskami. Np.:  
Podskocz  najwyżej jak potrafisz, 
Skocz przed siebie jak najdalej, 
Stań na jednej nodze i wytrzymaj licząc do pięciu. 
3. Zabawy przy piosence „Kolorowe dzieci” (Majka Jeżowska). 
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4 
Słuchając piosenki tańcz w dowolny sposób z wykorzystaniem chustki lub apaszki mamy. 
4. Zabawa „Emocje” – rozwijająca szybką reakcję na przerwę w muzyce oraz poczucie rytmu.  
Potrzebne będą: kolorowe kółka( czerwony, zielony, żółty, niebieski), dwie drewniane łyżki, gazeta 
do pogniecenia, dwie przykrywki od garnka, plastikowa butelka. 
Na podłodze rodzic układa kolorowe krążki a przy nich domowe instrumenty. Dziecko maszeruje 
w rytmie nagrania piosenki. Na przerwę w nagraniu rodzic unosi kółko w wybranym przez siebie 
kolorze, dziecko podchodzi do instrumentu, które leży przy takim samym kółku i powtarza 
zaprezentowane przez rodzica zdanie, grając rytmicznie na instrumentach. Kółko żółte- gazeta do 
pogniecenia, kółko czerwone-dwie drewniane łyżki, kółka niebieskie-plastikowa butelka, kółko 
zielone- przykrywki od garnka. 
Rodzic recytuje zdania Bożeny Formy w odpowiednim rytmie 
Kółko żółte- Złość, złość, złość – my jej mamy dość. 
kółko czerwone- Każdy ci to powie – śmiech to samo zdrowie. 
 kółka niebieskie- Smutki, smuteczki odpędzamy, dobre humory od razu mamy. 
kółko zielone- Kiedy nas ogarnia strach, to krzyczymy: ach, ach, ach! 

        
 
5. Zabawa „Dziwne głosy” – rozwijająca zdolność wyrażania emocji głosem. 
Link do piosenki „Złość to straszny zwierz”: https://www.youtube.com/watch?v=G8Gv1sC3d3k 
Potrzebne będzie: nagranie piosenki „Złość to straszny zwierz”:, obrazki przedstawiające twarze 
wyrażające różne emocje.  
Na początku zabawy rodzic ustala dla każdej twarzy na obrazku charakterystyczny głos.:  
− strach − prawdziwy krzyk,  
− smutek − mruczenie, pociąganie nosem,  



− radość – hi, hi, hi, ha, ha, ha, lub prawdziwy śmiech,  
− złość – warczenie.  
W rytmie nagrania piosenki dziecko maszeruje po pomieszczeniu. Podczas przerwy w nagraniu 
rodzic wskazuje wybrany przez siebie obrazek. Dziecko starają się wyrazić głosem emocje 
przedstawione na obrazku. 

    
6.  Praca plastyczna obrazek dla przyjaciela. 
Potrzebne będą: podstawa pudełka po czekoladkach, brystol, szary papier, kolorowy papier, 
nożyczki, klej.  
Ramą obrazka jest podstawa pudełka po czekoladkach. W jej wnętrzu dziecko tworzy dowolną 
kompozycję, np. góry, jezioro, las, łąkę, miasto… Aby kompozycja była wypukła, część papierów 
potrzebnych do wykonania pracy dzieci mogą pognieść. 
7. Zabawa ruchowa „Spacer raków”.  
Dziecko porusza się tyłem, w siadzie podpartym, w różnych kierunkach. 
8.Dzień Dziecka Olka i Ady. 
 Opowiedz o tym, jak Olek i Ada obchodzili Dzień Dziecka.  
Ułóż zdania o każdym obrazku (dziecko 5-letnie). 

 
 



V. Grupa III Żabki Temat dnia: Moje uczucia. 05.06.2020r. 
Drodzy Rodzice proponujemy dzisiaj  zabawy: „Z czego jestem zadowolony?”, „Lustro 
emocjonalne”. Zapraszamy do aktywności ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych. Zachęcamy 
do nauki wiersza Krystyny Datkun - Czerniak „Wszystkie dzieci”. Prosimy o wprowadzenie nazwy 
miesiąca czerwca na podstawie fragmentu wiersza Apolinarego Nosalskiego „O dwunastu 
braciach”. 
1.Zabawa „Z czego jestem zadowolony?”. 
Potrzebne będzie:  duża koperta, małe karteczki. Dziecko dostaje kopertę. Potem na karteczkach 
rysuje to, co zrobiło wczoraj dobrze, z czego jest zadowolone. Rodzic pisze datę na karteczkach, 
a dziecko chowa je do koperty. Ćwiczenie to wykonujemy przez tydzień, a potem je 
podsumowujemy. Dziecko pokazuje karteczki i mówi, co przez tydzień robiło dobrze, z czego było 
zadowolone. 
2. Zabawa „Lustro emocjonalne”.  
Rodzic z dzieckiem tworzy parę. Jedna osoba w parze jest lustrem, druga – przegląda się w nim. 
Osoba stojąca przed lustrem wyraża miną, gestem, ruchem ciała różne emocje, a lustro je 
powtarza. Po chwili następuje zmiana ról. 
3. Słuchanie tekstu Jolanty Kucharczyk „Moje uczucia”. 
Posłuchaj tekstu, który przeczyta ci rodzic. 
Rodzic czyta: 
Żal mi minionych wakacji, urodzin, które już były, 
 i tego, że odwiedziny babci już się skończyły.  
Smutno, że tata wyjechał, mama tak mało ma czasu,  
i złość mnie bierze, że brat mój robi tak dużo hałasu.  
 
Tu, w moim sercu, mieszkają uczucia: miłość, radość i smutek.  
Czasem jestem tak bardzo szczęśliwy, lecz czasem także się smucę.  
W kieszonce kasztan na szczęście o tym wciąż przypomina,  
że wszystko, co jest tak smutne, kiedyś z czasem przemija. 
 
 Zobacz, już się uśmiechasz, bo znowu będą wakacje, 
 tata niedługo już wróci, z mamą pójdziesz na spacer.  
Po burzy zawsze jest tęcza, po deszczu słońce znów świeci,  
po chwilach trudnych i smutnych znowu szczęśliwe są dzieci. 
Rozmowa na temat tekstu.  
− Co mieszka w sercu? 
 − Czy zawsze jest nam wesoło?  
− Czy zdarza się, że coś was smuci?  
− Czy zdarza się, że coś was złości? 
Rysowanie na kartkach tego, co cieszy dzieci, i tego co je smuci. Omawianie swoich rysunków 
z rodzicami. 
5. Ćwiczenia gimnastyczne 
• Marsz po obwodzie koła, dłonie oparte na biodrach – kciuk znajduje się z przodu, a pozostałe 
palce – z tyłu. (Należy zwrócić uwagę na wyprostowane plecy, wciągnięty brzuch, wysokie 
podnoszenie kolan).  
• Swobodny bieg po pomieszczeniu, na hasło: Wichura – podbieganie dziecka do ściany 
i przyleganie do niej plecami, ramiona ułożone w skrzydełka, brzuch wciągnięty.  
• Leżenie na brzuchu, ramiona wyprostowane (są przedłużeniem tułowia), na sygnał podniesienie 
głowy i rąk  nisko nad podłogą, wytrzymanie około 5 sekund, opuszczenie głowy i rąk. 
• Pozycja stojąca, trzymanie szarfy lub chustki za plecami jedną ręką, podniesioną do góry – 
łapanie szarfy od dołu drugą ręką, opuszczoną, zgiętą w łokciu, przeciąganie szarfy rękami, 
naśladowanie wycierania się ręcznikiem. Potem – zmiana rąk. 
6. Nauka wiersza Krystyny Datkun - Czerniak „Wszystkie dzieci”.  
 Posłuchaj wiersza, który przeczyta ci rodzic. Jeśli chcesz możesz się go nauczyć. 
W sercach dzieci  



radość gości 
– gdy bezpieczne są. 
Mają prawo do miłości 
– przecież po to są!  
7. Zabawa ruchowa „Na huśtawce” – ćwiczenie równowagi. 
Dziecko i rodzic dobierają się parami, podają sobie ręce; naprzemiennie wykonują przysiady. 
8. Wprowadzenie nazwy czerwiec na podstawie fragmentu wiersza Apolinarego Nosalskiego 
„O dwunastu braciach”.  
Posłuchaj wiersza, który przeczyta ci rodzic. 
Drogą do lasu  
idzie już czerwiec 
z wiązanką chabrów 
i dzbanem czernic. 
Patrzy na łąkę   
mokrą od rosy:  
− Już czas najwyższy   
na sianokosy.  
Rodzic pyta dziecko: 
 − Jak nazywa się nowy miesiąc?  
− Co to są sianokosy?  
− Jak wyglądają chabry?  
− Rodzic razem z dzieckiem wymienia nazwy wszystkich miesięcy, zaczynając od czerwca 
9. Rysuj szlaczki po śladach, a później samodzielnie. 
Karta pracy dziecka 5-letniego 

 



Karta pracy dziecka 4-letniego 

 
 
Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci. 
 
I. Tańce i zabawy ruchowe do muzyki ludowej. 
Zabawa ruchowa z pokazywaniem do piosenki „Czekolada”. 
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=H4xzx6pt6uk 
Wszystkie dzieci chcą jeść czekoladę! 
 Mama chce jeść czekoladę  
Tata chce jeść czekoladę  
Jesteście gotowi?  
Wszyscy jemy pyszną czekoladę!  
Raz, dwa, raz, dwa, trzy!  
Mama mówi: Czekolada!  
Tata mówi: Czekolada!  
Wszyscy jemy pyszną czekoladę!  
Da nam siłę czekolada!  
Da nam uśmiech czekolada!  
Wszyscy jemy pyszną czekoladę! 
 CZEKO CZEKO klap klap x2  
Wszyscy jemy pyszną czekoladę!  
CZEKO CZEKO klap klap x2  
Wszyscy jemy pyszną czekoladę!  



CZEKOLADA czeko czeko x7  
Raz, dwa, raz, dwa, trzy!  
Mama mówi: Czekolada!  
Tata mówi: Czekolada!  
Wszyscy jemy pyszną czekoladę! 
 Da nam siłę czekolada!  
Da nam uśmiech czekolada!  
Wszyscy jemy pyszną czekoladę!  
CZEKO CZEKO klap klap x2  
Wszyscy jemy pyszną czekoladę!  
CZEKO CZEKO klap klap x2  
Wszyscy jemy pyszną czekoladę!  
CZEKOLADA czeko czeko x7  
CZEKOLADA Raz, dwa, raz, dwa, trzy!  
Machamy do dzieci prawą rączką tak!  
A teraz machamy lewą rączką tak! 
 Bo daje dużo siły czekolada nam,  
Więc jemy czekoladę i śpiewamy tak... 
 Raz, dwa, raz, dwa, trzy!  
CZEKO CZEKO klap klap x6  
Wszyscy jemy pyszną czekoladę!  
CZEKOLADA czeko czeko  
CZEKOLADA czeko czeko...  
II. Zajęcia plastyczne w oparciu o program „Bawię się i tworzę”. 
Temat: „Latawiec” – praca plastyczna techniką origami. 
Cele:  
- rozwijanie umiejętności plastycznych; 
- wykonanie pracy zgodnie z instrukcją; 
- radość z samodzielnie wykonanej pracy. 
Metody: słowna, oglądowa, praktycznego działania. 
Pomoce: dwa duże kółka, cztery średnie kółka,  sześć małych kółek, niebieską kartkę, klej, dwa 
małe kółka, które posłużą jako oczy, czarny marker. 
Sposób wykonania: 
- Prace zaczynamy od złożenia największych kółek w kształcie deltoidu tak, aby przypominały górę 
latawca i przyklejamy je na kartce. 
 - Następnie średnie i małe kółka składamy na pół i doklejamy do deltoidu, aby utworzyły latawiec.  
- Później czarnym markerem rysujemy chmurki, uśmiech oraz dwa małe kręgi na latawcu.  
- Na zakończenie przyklejamy na czarne kręgi najmniejsze kółka złożone na pół, które będą tworzyć 
oczy. Powodzenia. 

 

  



  

                                                            

III. Zabawy z elementami metody Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej. 
Temat: „Miś uczy się liczyć” Kształtowanie umiejętności liczenia. 
 Przykład 1 
Policz ile mamy lalek, misiów, piłek, samochodów, skakanek. 

 



Przykład 2 
Policz rysunki: misiów, lalek, wózków, samochodów. Pod rysunkami narysuj odpowiednią liczbę 
kropek. 

 
 
Przykład 3 
Pokoloruj na rysunkach tyle figur ile wskazuje liczba kropek. 



 
Przykład 4 
Rysuj po śladach linii. Uzupełnij pola według wzoru. 

 
 



Przykład 5 
Uzupełnij figury w pętlach tak, aby w każdej było ich 10. 

 
 
IV. Zajęcia rytmiczno- taneczne. 
1.Ćwiczenia Słuchamy klaskania– rozwijanie sprawności ruchowej.  
Dziecko porusza się zgodnie z rytmem wyklaskiwanym przez rodzica, reagując na ustalone sygnały:  
– wolne klaskanie – maszerują,  
– głośne klaskanie– wykonują przysiad, 
 – dwa klaśnięcia – robią dwa kroki w tył, 
 – szybkie, miarowe klaskanie– biegają na palcach,  
– mocne, miarowe klaskanie – maszerują na piętach. 
2.Zabawa ruchowa z elementem podskoku – Przestraszone żabki 
Dziecko jest  żabką.  Naśladuje  skoki  żabek.  Klaśnięcie rodzica w ręce  jest  sygnałem,  że  zbliża  
się bocian(rodzic). Przestraszona żabka nieruchomieje. Dwa klaśnięcia są sygnałem, że bocian 
odszedł, i żabka może skakać dalej. 
3.Zabawa ruchowa – Przebudzone pszczółki 
Dziecko jest pszczółką poruszają się po pomieszczeniu w rytmie wyklaskiwanym przez rodzica, 
cichutko bzycząc i machając skrzydełkami (palcami dłoni) na wysokości ramion. Podczas przerwy 
w klaskaniu przykucają na spotkanym kwiatku 
4. Ćwiczenie tańca „Zygzak” 
https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs&list=PLZ5F-69pfL5xrjMnIdH1SnSgimI1HP9Gx 
 
V. Zajęcia z elementami Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz. 
1.Ćwiczenie oddechowe.  
Dziecko maszeruje w rytmie wyklaskiwanym przez rodzica, w określonym kierunku. Kiedy usłyszy 
głośne klaśnięcie, odwraca się przodem do rodzica nabiera powietrze nosem. Wypuszcza je, 
wypowiadając proponowaną przez rodzica głoskę lub sylabę: o, a, u, hi, Au 
2.Ćwiczenia cicho, głośno, najgłośniej. 
 Dziecko maszeruje w rytmie nagrania piosenki. Podczas przerwy w muzyce rodzic recytuje 
wybrany fragment tekstu piosenki zgodnie z rytmem. Dziecko go powtarza: najpierw cicho, a potem 
głośno i najgłośniej. 
3.Ćwiczenia zaklaszcz tak jak ja. 



Rodzic wyklaskuje wymyślony rytm, a dziecko powtarza po rodzicu . Jeśli dziecko niepomyci się 
zamieniamy się rolami. Można do tego ćwiczenia używać również i nóg. 
4.Ćwiczenie kreślenia w powietrzu 
W trakcie trwania piosenki dziecko w powietrzu próbuje kreślić wzory liczb jakie już zna 0d 1 do10 
https://www.youtube.com/watch?v=k9tiQS09w8k 
5.Karta pracy dla dziecka 5-letniego  
W trakcie słuchania muzyki rysuj po śladzie i pokoloruj rysunek. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=sI5nnGwcuTA&t=84s 
5.Karta pracy dla dziecka 4-letniego  
W trakcie słuchania muzyki rysuj pośladzie i pokoloruj rysunek. 

 


