
Grupa III ŻABKI 
Temat tygodnia: Moja miejscowość, mój region. 
 Treści programowe: 
Miejscowość, region 
Miejsce zamieszkania 
 nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc 
 słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu, poznawanie przyśpiewek, tańców 
Praca dorosłych 
 gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach  
Poczucie przynależności narodowej 
 słuchanie utworów literatury dziecięcej, tematycznie związanej z Polską; nauka wybranych 

(krótkich) wierszy na pamięć 
Procesy poznawcze 
Pamięć 
 powtarzanie z pamięci rymowanek, krótkich wierszy, piosenek 
Początkowa nauka czytania i pisania 
Słuch fonematyczny 
 rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: 

wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu) 
 wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie) 
Przygotowanie do czytania 
 obserwowanie rodzica czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go 

(zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania) 
Przygotowanie do pisania 
 rozwijanie sprawności ruchowej 
Działalność plastyczna 
Zainteresowania plastyczne 
 rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów 
W świecie sztuki – muzyka 
Muzyka i śpiew 
 nauka krótkich piosenek (forma AB) 
 śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego 
Muzyka i ruch 
 nauka wybranych elementów tańców ludowych, np.: krakowiaka, polki 
Rozwój fizyczny 
Higiena ciała i otoczenia 

 przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną 
Aktywność ruchowa 
Sprawność ruchowa 
 przyjmowanie poprawnej postawy podczas wykonywania różnych czynności  
 uczestniczenie w swobodnych zabawach ruchowych 
 uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych  
Wokół przedszkola. Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji 
wychowania Stefana Kunowskiego, Grupa MAC S.A. 2018 (s. 31, 33, 43, 49, 51, 52, 96, 98, 99, 
100,109, 114, 115). 

Grupa III ŻABKI Plan zajęć 04.05. – 08.05.2020r. Temat tygodnia: Moja miejscowość, mój region. 
Data Temat dnia Aktywność i działalność 

dziecka 
Cele Numery 

obszarów 
z podstawy 
programowej 

04.05.2020r. Małe 
miasteczko 

- Oglądanie obrazków, 
widokówek, zdjęć, folderów 

- z uwagą ogląda 
obrazki, widokówki 

I5, I6, I7, III2, 
III5, III8, IV2, 



przedstawiających 
miejscowość, w której 
mieszka dziecko. 
- Zabawa „Dwie ręce, 
dziesięć palców”  według 
Krzysztofa Sąsiadka. 
- Słuchanie piosenki 
„Najpiękniejsze miejsce 
świata”. 
- Zabawa konstrukcyjna 
„Moje miasto” – budowanie 
z klocków. 
- Słuchanie wiersza 
Małgorzaty Strękowskiej-
Zaremby „Małe miasteczko”. 
- Zabawa ruchowa 
rozwijająca umiejętność 
współdziałania (rodzic – 
dziecko) – „Pomniki”. 
- Rysowanie szlaczków po 
śladach, a potem – 
samodzielnie. Naklejanie 
widokówki, zdjęcia lub 
rysowanie ważnego miejsca 
ze swojej miejscowości.        
- Zabawa ruchowa „Wracamy 
do domu”. 
- Ćwiczenia twórcze „Nowe 
ulice”. 

i zdjęcia;  
- wypowiada się 
całymi zdaniami; 
 - wymienia 
różnice między 
miastem a wsią; 
- wymienia nazwy 
pobliskich ulic; 
- dostrzega 
zmiany, jakie 
zaszły 
w najbliższej 
okolicy;  
- zgodnie 
współdziała 
w zespole; 
- przestrzega 
ustalonych zasad 
podczas zabawy. 

 
 
 

 

IV5, IV7, IV8, 
IV18, IV19 

05.05.2020r. Miejsca, które 
znam 

- „Moje miejsca” - rysowanie 
po śladach. Określanie, który 
rysunek kojarzy się 
z otoczeniem dzieci. 
- Rozmowa na temat miejsc 
w swojej miejscowości, które 
należy odwiedzić. 
- Zabawa ruchowa przy 
piosence „Najpiękniejsze 
miejsce świata”. 
- „Zabawy z kostkami” – 
rozwijanie umiejętności 
dodawania i odejmowania 
w zakresie liczby 10. 
- Zabawa ruchowa „Z domu 
do domu”. 
- Ćwiczenia gimnastyczne – 
rozwijanie sprawności 
fizycznej. 
- Słuchanie legendy 
charakterystycznej dla danej 
miejscowości. 
- Słuchanie piosenek 
w wykonaniu zespołów 
ludowych danego regionu. 

- wymienia znane 
miejsca w swojej 
miejscowości; 
- dodaje i odejmuje 
w zakresie 10; 
- aktywnie 
uczestniczy 
w ćwiczeniach 
gimnastycznych, 
- z uwagą słucha 
legendy, 

 
 

I5, I6, I7, I8, 
III2, IV2, IV5, 
IV7, IV8, IV9, 
IV10, IV11, 
IV15, IV23 



- Kolorowanie ramki zdjęcia. 
Kolorowanie rysunku. 
 

06.05.2020r. Najpiękniejsze 
miejsce 
świata 

- Czytanie z rodzicem   nazw 
miejscowości. Rysowanie 
znaku + pod napisami miasto 
lub wioska, jeżeli dane 
zdjęcie przedstawia elementy 
miasta lub wsi. Kolorowanie 
rysunków. 
- „Moja miejscowość” - 
ćwiczenie intonacji 
wypowiedzi. 
- Zabawy przy piosence 
„Najpiękniejsze miejsce 
świata”. Kształtowanie 
poczucia rytmu; rozwijanie 
umiejętności wokalnych. 
- Zabawa ruchowa 
„Podróżujemy po naszej 
miejscowości”. 
- „Herb naszej miejscowości” 
– wydzieranka z kolorowego 
papieru. 
- Zabawa „Który z kolei?”. 
- Zabawa ruchowa 
z elementem równowagi 
„Góra – dół”. 
- Rysowanie po śladzie drogi 
Ady i taty do domu. 

- porusza się 
zgodnie z rytmem; 
-  śpiewa 
piosenkę; 
- przestrzega 
ustalonych zasad 
podczas zabawy; 
- wykonuje 
wydzierankę 
z kolorowego 
papieru;  
- rozpoznaje herb 
swojej 
miejscowości. 
 

I5, I7, III2, 
IV1, IV2, IV4, 
IV7, IV8, 
IV10, IV23 

07.05.2020r. Album mojej 
miejscowości 

- „Mój adres” - wykonanie 
koperty z adresem. 
- Rysowanie po śladach.  
- Instrumentacja wiersza 
Bożeny Formy „Droga do 
przedszkola”. 
- Ćwiczenia z elementem 
czworakowania „Rozrzucone 
klocki”. 
- Wykonanie albumu swojej 
miejscowości. 
- Oglądanie elementów 
ludowych naszego regionu: 
garnki, miski, talerze, 
makatki… 
- Zabawa ruchowa  
 z woreczkiem – „Podaj 
cegłę”.  
- „Zamość” - ozdabianie 
wydrukowanej nazwy swojej 
miejscowości. 
- Zabawa konstrukcyjna 
„Budujemy wieże”. 
 

- zna swój adres; 
- wykonuje 
ćwiczenia zgodnie 
z instrukcją; 
- wykonuje album; 
- ogląda rzeczy 
wykonane przez 
twórcę ludowego; 
 - wie, co robi 
garncarz, tkacz…; 
- uczestniczy 
 w zabawach 
ruchowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I5, I7, III2, 
III3, IV2, IV8, 
IV10, IV14, 
IV15, IV18, 
IV19, IV20, 
IV23 



08.05.2020r. Kim jesteś? - Rysowanie szlaczków po 
śladach, a potem – 
samodzielnie. 
-  Zabawa „Dokończ zdania”. 
- Zabawa ruchowa „Coraz 
szybciej, coraz wolniej”. 
- Nauka wiersza Ewy 
Stadtmüller „Kim jesteś?” – 
metodą fragmentami ze 
słuchu. Kształtowanie 
poczucia przynależności 
narodowej. 
- Zabawa ruchowa 
rozwijająca szybką reakcję na 
sygnał – „Polska”. 
- Wskazywanie wśród 
obrazków różnych flag – flagi 
Polski. 
- Ćwiczenia gimnastyczne – 
rozwijanie sprawności 
fizycznej. 
- Słuchanie fragmentu 
wiersza Apolinarego 
Nosalskiego „O dwunastu 
braciach – maj”. Rozmowa na 
temat treści wiersza. 
- Słuchanie i oglądanie tańca 
– polonez. 

- wypowiada się na 
temat wiersza; 
-  wie, że jest 
Polakiem; 
- aktywnie 
uczestniczy 
w ćwiczeniach 
gimnastycznych; 
- podaje nazwę 
aktualnego 
miesiąca; 
- aktywnie 
uczestniczy 
w zabawach. 
 

I5, I7, I8, III2, 
III3, IV2, IV4, 
IV5, IV7, IV8, 
IV10, IV16, 
IV18 

I. Grupa III ŻABKI Temat dnia: Małe miasteczko. 04.05.2020r. 
Drodzy Rodzice dzisiaj Wasze dzieci będą wskazywały różnice między miastem a wsią na 
podstawie obrazka i wiersza Małgorzaty Strękowskiej – Zaremby „Małe miasteczko”. Oglądając 
zdjęcia z Państwa pomocą będą dostrzegały jakie zmiany zaszły w najbliższej okolicy. Proponujemy 
wspólne zabawy ruchowe: „Dwie ręce, dziesięć palców” według Krzysztofa Sąsiadka; „Pomniki”; 
„Wracamy do domu”. Dzieci będą miały możliwość zmieniania nazw ulic swojego osiedla lub 
miejscowości nadając im nazwy owoców lub słodyczy, podczas zabawy twórczej „Nowe ulice”. 
Proponujemy także rysowanie szlaczków po śladach, a potem samodzielnie oraz słuchanie piosenki 
„Najpiękniejsze miejsce świata”.  
1. Oglądanie obrazków, widokówek, zdjęć, folderów przedstawiających miejscowość, 
w której mieszka dziecko. 
Potrzebne będą: zdjęcia, obrazki, albumy itp., przedstawiające miejscowość, w której dzieci 
mieszkają. Obejrzyj poniższe zdjęcia.  

 



 

 
 

 
 
Dziecko rozpoznają miejsca. Następnie pod kierunkiem rodzica prowadzi swobodne rozmowy na 
temat miejsc, w których mieszka, adresu zamieszkania i adresu przedszkola. Dziecko dzieli nazwy 
miejscowości na sylaby, różnicując pierwsze i ostatnie głoski. Wypowiada nazwy miejscowości 
z różnym natężeniem głosu, intonacją i w różnym tempie. Dziecko układa zdania z nazwą 
miejscowości, w której mieszka. Śpiewa je na wymyślone przez siebie melodie. 
2. Zabawa ruchowa „Dwie ręce, dziesięć palców”  według Krzysztofa Sąsiadka. 
Pobaw się w tą zabawę z rodzicami. 
                                                                              
                                                                             Dziecko:  
Ja dziesięć palców mam,                                     pokazuje obie dłonie z rozłożonymi palcami, 
 na pianinie gram.                                                naśladuje grę na pianinie,  
Ja dwie ręce mam,                                               pokazuje dłonie,  
na bębenku gram.                                                uderza na przemian dłońmi o uda,  
Ja dziesięć palców mam                                      pokazuje obie dłonie z rozłożonymi palcami, 
 i na trąbce gram.                                                 naśladuje granie na trąbce,  
Ja dwie ręce mam                                                pokazuje dłonie, 
 i zaklaszczę wam.                                               klaszcze. 
3. Słuchanie piosenki „Najpiękniejsze miejsce świata”. 
Posłuchaj piosenki. 
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8&feature=youtu.be 

 



1. Są na całym świecie miasteczek tysiące 
  i są też wioseczki jak z bajeczki.   
Tutaj bloki różne, biurowce, wieżowce,  
 tam domki, łąki, pola, rzeczki. 
 Ref. A ja mieszkam właśnie tu, tutaj tulę się do snu.  
  Tutaj swoje mam radości i troski. 
  Każde drzewo tutaj znam, 
 każdą drogę tu i tam.  
 To jest mój kawałek Polski.  
 Najpiękniejsze miejsce świata, w prawo, w lewo, w tył i w przód!  
 Taki to mój mały cud! 
 2. Słychać tu tramwaje i gwar na chodnikach.  
 Gdzieś indziej, jak gdaczą sobie kurki.  
 W jednym miejscu śmiechy, a w drugim muzyka,  
 a w trzecim cicho płyną chmurki. 
 Ref.: A ja mieszkam… 
 3. Ktoś pokochał morze lub dom nad jeziorem.  
 Ktoś góry, gdzie czystej wody zdroje.  
 Ktoś pokochał ciszę i gwiazdy wieczorem.  
 Ja także kocham miejsce swoje. 
 Ref.: A ja mieszkam… 
 Rozmowa na temat piosenki.  
Rodzic pyta: − O jakim miejscu jest piosenka?  
− Jakie ono jest?  
− Co to znaczy, że mamy „swój kawałek Polski”? 
4. Zabawa konstrukcyjna „Moje miasto” – budowanie z klocków. 
Potrzebujesz do tej zabawy klocki. 
 Dziecko buduje różne domy z klocków. Następnie porównuje powstałe budowle, wykorzystuje 
następujące pojęcia: wysoki, niski, wyższy, niższy. Dziecko zachęca do kupna powstałego domu 
poprzez reklamę. Poszukuje wspólnie z rodzicem jak największej liczby argumentów 
przekonujących potencjalnych klientów do zainteresowania się danym budynkiem. 
5. Słuchanie wiersza Małgorzaty Strękowskiej - Zaremby „Małe miasteczko”. 
W małym miasteczku nie ma wieżowców, 
 schodów ruchomych ni zoo, 
 lecz drzew tu więcej, kwiatów i ptaków,  
które śpiewają wesoło.  
Dokoła rynku stoi rząd domów  
w siedmiu kolorach tęczy;  
ruch jest nieduży, spokojnie, miło, 
 czasami pszczoła zabrzęczy. 
Czyste powietrze pachnie zielenią,  
na niebie świeci słoneczko, 
wszędzie jest blisko, ludzie się znają,  
dbają o swoje miasteczko. 
 Rozmowa na temat wiersza.  
Rodzic pyta: − Jak wygląda małe miasteczko?  
− Jakie są plusy mieszkania w małym miasteczku?  
Wskazywanie różnic między miasteczkiem (wsią), a dużym miastem na podstawie obrazka. 
Obejrzyj obrazek i zastanów się czym się różni wieś od miasta. Dzieciom 4-letnim pomaga rodzic. 
 



 
 
Dziecko podaje określenia, samodzielnie lub z pomocą rodzica, np.: spokojnie, dużo zieleni, nie ma 
smogu, mało hałasu…(małe miasto/wioska); dużo hałasu, smog, pojazdy, dużo osób… (duże 
miasto). Dzieci 5-letnie. 
 
 
 
 
 
 



Dzieci 4-letnie 

 
 6.  Zabawa ruchowa rozwijająca umiejętność współdziałania (rodzic – dziecko) – „Pomniki”. 
Zaproś rodzica do wspólnej zabawy. 
Dziecko staje w parze z rodzicem: rodzic jest projektantem, a dziecko – materiałem, z którego 
powstanie pomnik. Dziecko i rodzic maszerują po dywanie w różnych kierunkach. Co pewien czas 
się zatrzymują i wtedy projektant tworzy wymyślony przez siebie pomnik, ustawiając dziecko 
w odpowiedniej pozycji. Przy powtórzeniu zabawy następuje zmiana ról.  
7. Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie. 
Rysuj szlaczki po śladzie, a potem samodzielnie. Naklej widokówkę (można wykorzystać 
z poprzedniej zabawy), zdjęcie lub narysuj  ważne miejsce ze swojej miejscowości.   



 

   8. Zabawa ruchowa „Wracamy do domu”. 
Rozłóż na dywanie kawałki tkaniny mogą to być szaliki – „domy”. Dziecko biega w rytmie 
wyklaskanym lub wystukanym przez rodzica pomiędzy „domami”, w różnych kierunkach, starając 
się zapamiętać, gdzie znajduje się jego „dom”. Podczas przerwy w grze wraca do domu i siada w 
wyznaczonym miejscu (na tkaninie). 
9. Ćwiczenia twórcze „Nowe ulice”. 
Dziecko zamienia nazwy ulic (swojego osiedla lub miejscowości), na nazwy pochodzące od owoców 
(np. Cytrynowa, Bananowa) lub słodyczy (np. Czekoladowa, Herbatnikowa). Dzieciom 4-letnim 
pomaga rodzic. 
Przykładowe nazwy ulic: Peowiaków – Czekoladowa; Partyzantów – Cytrynowa… 
 
II. Grupa III ŻABKI Temat dnia: Miejsca, które znam. 05.05.2020r. 
Drodzy Rodzice dzisiaj Państwa dzieci będą dodawały i odejmowały w zakresie liczby 10 podczas 
„Zabawy z kostkami”. Prosimy o przeprowadzenie rozmowy z dziećmi na temat miejsc, które warto 
odwiedzić w naszej miejscowości. Proponujemy dzisiaj ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe 
przy piosence „Najpiękniejsze miejsce świata” oraz „Z domu do domu”. Prosimy o przeczytanie 
dzieciom legendy z naszej okolicy „Legenda stołu szwedzkiego”. Dzieci będą dzisiaj rysowały po 
śladach i kolorowały ramki zdjęć oraz rysunki. Proponujemy ćwiczenie oddechowe „Rodzina” oraz 
wysłuchanie piosenek ludowych z naszego regionu. 
 
1. „Moje miejsca” - rysowanie po śladach. Określanie, który rysunek kojarzy się 
z otoczeniem dzieci. 
 



Karta pracy  

 
2.  Rozmowa na temat miejsc w swojej miejscowości, które należy odwiedzić. 
Rozetnij obrazek po liniach, a następnie ułóż z części i powiedz co on przedstawia. 
Dziecko 5-letnie 

 
 



Dziecko 4- letnie Rozetnij obrazek po liniach, a następnie ułóż z części i powiedz co on 
przedstawia. (pomaga rodzic) 
 

 
Dziecko opowiada o innych miejscach, które zna, odwiedza z rodzicami. Dziecko wypowiadają się 
na temat swojego miejsca zamieszkania. Rodzic  pyta: − Z czego znany jest nasz region? − Co jest 
najbardziej charakterystyczne w naszej miejscowości?  − Co się wam najbardziej podoba? − Czego 
chcielibyście się dowiedzieć o swoim regionie? Oczywiści e dzieciom 4- letnim pomaga rodzic. 
3. Zabawa ruchowa przy piosence „Najpiękniejsze miejsce świata”. 
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8&feature=youtu.be 
Poruszaj się w dowolny sposób przy piosence. Jeśli potrafisz możesz ją śpiewać. 
4. „Zabawy z kostkami” – rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 
liczby 10. 
Przygotuj z rodzicami kostki, które wykorzystasz podczas zabawy. Dzieciom 4-letnim pomaga 
rodzic. 
Dwa zestawy dużych kostek. W pierwszym zestawie – przeznaczonym do dodawania – kostki mają 
zaklejone sześć kropek, puste pole będzie liczone jako zero. W drugim zestawie – przeznaczonym 
do odejmowania – jedna kostka jest bez zmian, a druga ma kropek: sześć, siedem, osiem, dziewięć 
i dwa razy po dziesięć.  
- Dodawanie z użyciem kostek. Dziecko rzuca kolejno dwiema kostkami z pierwszego zestawu. Po 
wyrzuceniu liczy oczka. Podaje wynik. Uzasadnia go. Np. 5 i 4 to 9. (pięć dodać cztery to dziewięć). 
- Odejmowanie z użyciem kostek. Dziecko kolejno rzuca kostkami. Najpierw tą z większą liczbą 
oczek, a potem tą drugą. Liczy oczka wyrzucone na pierwszej, a potem – na drugiej kostce. Od 
liczby kropek z pierwszej kostki odejmują liczbę kropek z drugiej kostki. 
Podaje wynik. Uzasadnia go. Np. 10 odjąć 6 to 4. 
5. Zabawa ruchowa „Z domu do domu”. 
Szarfa (może być związany sznurek) dla  dziecka. Dziecko stoi w szarfie – domku rozłożonym na 
podłodze. Kiedy usłyszy hasło: Z domu! wybiega z domku i biega po pokoju. Hasło: Do domu! jest 
sygnałem do jak najszybszego powrotu do swojego domku – szarfy. 
6. Ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności fizycznej. 
Dziecko wykonuje zadania natomiast rodzic sprawdza czy wykonuje je prawidłowo. 
- Zabawa orientacyjno-porządkowa „Posłuszne kręgle”. Dziecko porusza się swobodnie po pokoju, 
trzymając kręgiel (mogą być plastikowa butelka) w ręce. Na mocne uderzenie w klocki zatrzymuje 



się i manipuluje kręglem: podaje go sobie z jednej ręki do drugiej, z przodu, za plecami, pod 
kolanami; podrzuca i łapie.  
- Ćwiczenie mięśni brzucha „Jak najdalej w przód”. Dziecko w siadzie prostym, kręgiel trzyma w obu 
rękach. Wykonuje skłon tułowia w przód, sięgając rękami jak najdalej w kierunku stóp (kolana 
proste).  
- Skręty „Na prawo, na lewo”. Dziecko w siadzie skrzyżnym, trzyma kręgiel na głowie, przytrzymując 
go rękami, łokcie ma na zewnątrz. Wykonuje skręty tułowia w prawo i w lewo; co pewien czas 
wykonuje kilka rzutów i chwytów kręglem.  
- Skrętoskłony „Witamy stopy”. Dziecko w siadzie rozkrocznym, kręgiel trzyma oburącz w górze; 
wykonuje skrętoskłon do lewej stopy – przywitanie jej (podczas ćwiczenia dziecko stara się nie 
zginać kolan, kręgiel trzyma obiema rękami). 
- Ćwiczenie mięśni grzbietu „Oglądamy kręgle”. Dziecko leży na brzuchu, trzyma kręgiel w obu 
rękach przed twarzą. Unosi głowę, prostuje ręce; ogląda kręgiel, wytrzymuje przez chwilę. Potem 
powrót do leżenia – odpoczynek.  
- Ćwiczenie mięśni brzucha „Spotkanie”. Dziecko leży na plecach, trzyma kręgiel w obu rękach 
wyciągniętych za głową. Jednocześnie wznosi obie ręce i nogi – dążąc do spotkania nóg z kręglem; 
potem powraca do pozycji wyjściowej.  
- Ćwiczenie mięśni grzbietu i brzucha „Z nóg do rąk”. Dziecko leży na plecach, kręgiel trzyma 
pomiędzy stopami. Przekazuje kręgiel do rąk za głową i powraca do siadu. Ponownie wkłada kręgiel 
pomiędzy stopy i od nowa wykonuje ćwiczenie.  
• Bieg „Postaw kręgiel”. Dziecko biega z kręglem w różnych kierunkach przy stukaniu klockami lub 
klaskaniu rodzica. Podczas przerwy stawia kręgiel na podłodze tak, aby się nie przewrócił.  
- Ćwiczenia przeciw płaskostopiu „Sprytne stopy”. Dziecko w siadzie prostym podpartym, kręgiel ma 
pomiędzy stopami (pionowo). Krąży obunóż w prawo i w lewo. − Wałkuje kręgiel raz jedną, raz 
drugą stopą. − W siadzie podpartym – chwyta stopami kręgiel i podnosi go do góry. 
 - Zabawa rytmiczna „Zgodnie z rytmem”. Dziecko, w rytmie wystukanym przez rodzica na klockach, 
spaceruje po pokoju w różnych kierunkach. Podczas przerwy w grze zatrzymuje się, słucha rytmu 
wystukanego przez Rodzica na klockach, starając się go zapamiętać, a następnie wystukuje ten 
rytm, uderzając kręglem o podłogę. 
 - Zabawa uspokajająca „Marsz”. Dziecko maszeruje po obwodzie koła; odkłada kręgiel na 
wyznaczone miejsce. 
7. Słuchanie legendy charakterystycznej dla danej miejscowości. 
Usiądź wygodnie i posłuchaj legendy, którą przeczyta ci rodzic. 
„Legenda stołu szwedzkiego” 

Dzisiaj opowiem Wam skąd wzięła się nazwa „Stołu szwedzkiego”, która zapewne wszystkim 
kojarzy się z wyśmienitym jadłem i napitkami. Zanim jednak przystąpię do  tej opowieści , nie mogę  
pominąć milczeniem  miasta , w którym zrodziła się  owa nazwa. 

Chodzi tu oczywiście o  Zamość – miasto na prawach powiatu , leżące w południowej części woj. 
lubelskiego. Prawa miejskie Zamość uzyskał  w 1580 roku , na mocy przywileju lokacyjnego 
wystawionego przez Kanclerza i Hetmana Wielkiego Koronnego – Jana Zamojskiego . 

Zbudowane od podstaw miasto – twierdza jest jedynym w Polsce przykładem architektury 
renesansowej. Zaprojektowane przez włoskiego architekta – Bernarda Morando , w stosunkowo 
mało zmienionej formie zachowało się do dnia dzisiejszego. To sprawiło , że zamojska Starówka 
została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. 

Tyle słów wstępu , a teraz wracamy do naszej legendy o szwedzkim stole. Był to rok 1656 , kiedy 
wojska Króla szwedzkiego  Karola Gustawa podbijały ziemie polskie. Najazd ten określano mianem 
„Potopu szwedzkiego”. 

W Zamościu , który jak Gdańsk i Jasna Góra oparł się Szwedom , rządził  wówczas wnuk fundatora 
miasta – Jan II Zamojski. 



Karol Gustaw chcąc zdobyć miasto uciekł się  na koniec do pewnego podstępu. Przez swych 
przedstawicieli  przekazał Zamojskiemu , iż   chyli głowę przed wielką determinacją obrońców 
miasta i  postanawia  wycofać  swoje  wojska spod Zamościa . Przed odjazdem chciałby  jednak 
zjeść  jeszcze posiłek z załogą grodu. 

Zamojski zdawał sobie sprawę z tego , że jeżeli wpuści  do  grodziska wojsko Króla szwedzkiego –  
straci miasto. Z drugiej strony wiedział , iż nie godzi się odmówić gościny tak znamienitemu 
wodzowi , podjął zaskakująca  decyzję , dzięki której  i  „wilk miał być syty i owca cała”. Takie  iście  
„Salomonowe  rozwiązanie”. 

Niezwłocznie nakazał rozstawić stoły poza murami miasta , a na nich pojawiły się najlepsze trunki 
i półmiski z wykwintnym jadłem. Nie było  jednak krzeseł , ani ław , Stąd Król szwedzki i jego zbrojni  
musieli jeść na stojąco , trzymając talerze w rękach. 

Od tej pory poczęstunek na stojąco nazywany jest „szwedzkim stołem” i zwyczaj ten przyjął się na 
całym świecie , również w Szwecji . 

 Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat legendy – wyjaśnia niezrozumiałe pojęcia i zwroty.  
− Dziecko wypowiada się na temat treści utworu.  
− Samodzielne opowiadanie legendy przez dziecko.  
8. Słuchanie piosenek w wykonaniu zespołów ludowych danego regionu. 
Dzieci słucha nagrań zespołów ludowych charakterystycznych dla danego regionu. Rodzic zwraca 
uwagę na ich tematykę, występującą tam gwarę, instrumenty ludowe.  
Linki do utworów ludowych (Zamojszczyzna):  
https://www.youtube.com/watch?v=U7TyEsYjvmA 
https://www.youtube.com/watch?v=P_sdWYfOEDc 
9. Kolorowanie ramki zdjęcia. Kolorowanie rysunku. 
Pokoloruj ramkę zdjęcia przypominającego twoją miejscowość. 

 



Pokoloruj rysunek. 

 
10. Ćwiczenie oddechowe „Rodzina”.  
Wytnij rysunki. Dzieciom 4-letnim pomaga rodzic. Przygotuj plastikową słomkę. 
 

    
 

 
 
 
Dziecko zajmuje miejsce przy stoliku. Układa przed sobą wycięty dom oraz członków rodziny. 
Zadaniem dziecka jest przeniesienie za pomocą słomki  członków rodziny na obrazek domu. 



 

III. Grupa III ŻABKI Temat dnia: Najpiękniejsze miejsce świata. 06.05.2020r.  
Drodzy Rodzice dzisiaj Państwa dzieci będą poznawały herb swojej miejscowości. Będą miały 
możliwość obejrzenia i poznania herbów innych miejscowości. Proponujemy dzisiaj zabawy przy 
piosence „Najpiękniejsze miejsce świata”. Jeżeli dzieci będą chciały to mogą ją również śpiewać. 
Państwa dzieci będą miały możliwość rozwijania improwizacji muzycznych podczas zabawy 
„Jestem Polakiem”. Proponujemy zabawy ruchowe: „Góra – dół”, „Podróżujemy po naszej 
miejscowości” oraz ćwiczenie intonacji „Moja miejscowość”. Prosimy o czytanie wspólnie z dziećmi 
(rodzic czyta, dziecko powtarza) nazw miejscowości. Dzici będą mogły rysować po śladzie drogę 
Ady i taty do domu. 
1. Czytanie z rodzicem   nazw miejscowości. Rysowanie znaku + pod napisami miasto lub 
wioska, jeżeli dane zdjęcie przedstawia elementy miasta lub wsi. Kolorowanie rysunków. 
Dziecko czyta z rodzicem (rodzic czyta , dziecko powtarza) nazwy miejscowości. Następnie rysuje 
znak + pod napisami miasto lub wioska, jeżeli dane zdjęcie przedstawia elementy miasta lub wsi. 
Dziecko koloruje rysunki. 

  



 

 
2.  „Moja miejscowość” - ćwiczenie intonacji wypowiedzi. 
Powtarzaj za Rodzicem zdanie „Moja miejscowość.” w formie oznajmującej, a potem pytającej. 
3.Zabawy przy piosence „Najpiękniejsze miejsce świata”. Kształtowanie poczucia rytmu; 
rozwijanie umiejętności wokalnych. 
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8&feature=youtu.be 
- Ćwiczenia ruchowe przy piosence:  marsz, skoki obunóż, przeskoki z nogi na nogę, krok dostawny 
w wyznaczonym przez rodzica kierunku. 
- Zabawa z piosenką „Najpiękniejsze miejsce świata”.  
Potrzebne będą chustki (apaszki). 
Dziecko stoi naprzeciwko rodzica. Rodzic pokazuje czynność, a dziecko naśladuje rodzica. 
                                                                                          Rodzic - dziecko 
Są na całym świecie miasteczek tysiące                        zataczają przed sobą koła prawą ręką, 
 i są też wioseczki jak z bajeczki.                                    zataczają przed sobą koła lewą ręką,  
Tutaj bloki różne, biurowce , wieżowce,                          zataczają przed sobą duże koła –       
                                                                                        równocześnie ręką lewą i ręką prawą,  
tam domki, łąki, pola, rzeczki.                                         wskazują, zgodnie z rytmem, różne      
                                                                                        strony – raz lewą, raz prawą ręką,  
Ref.:       
                                                                                        Półkola zamieniają się w koła, 
A ja mieszkam właśnie tu, tutaj tulę się do snu.             maszerują po okręgach z równoczesnym                                                                                                                            
-                                                                                       machaniem  chustkami nad głowami,                            
Tutaj swoje mam radości i troski.                                     zatrzymują się, wykonują obrót wokół        
                                                                                         siebie, dłonie, w których trzymają       
                                                                                        chustki, składają na piersiach,  
Każde drzewo tutaj znam, każdą drogę tu i tam.             ponownie maszerują po okręgach      
                                                                                        z równoczesnym kołysaniem chustkami       
                                                                                         nad głowami,  
To jest mój kawałek Polski.                                             zatrzymują się, wykonują obrót wokół        
                                                                                        siebie, dłonie, w których trzymają      
                                                                                        chustki, składają na piersiach,  
Najpiękniejsze miejsce świata,                                       rapują w prawo, w lewo, w tył i w przód.  
prawo, w lewo, w tył i w przód!  
Taki to mój mały cud! 
Zwrotka II  
Słychać tu tramwaje i gwar na chodnikach.                     Przejście do pozycji wyjściowej  
 wykonują ruchy jak w pierwszej zwrotce. 
Gdzieś indziej jak gdaczą sobie kurki.   
W jednym miejscu śmiechy,   
 a w drugim muzyka, 
 a w trzecim cicho płyną chmurki.  
Ref.: 
 Tak samo jak po pierwszej zwrotce.  
Zwrotka III  
Półkola zamieniają się w koła.                                            maszerują w przód, na raz rozkładają ręce  
Ktoś pokochał morze lub dom nad jeziorem.                    na boki, na dwa krzyżują ręce na piersiach,  
Ktoś góry, gdzie czystej wody zdroje.                               maszerują w tył, na raz rozkładają ręce na   
                                                                                          boki, na dwa krzyżują ręce na piersiach,  
Ktoś pokochał ciszę i gwiazdy wieczorem.                        powolnie unoszą ręce w górę,  
Ja także kocham miejsce swoje.                                       opuszczają ręce swobodnie, wykonują       
                                                                                            obrót wokół siebie,  
Ref.: 



 A ja mieszkam właśnie tu, tutaj tulę się do snu.
                                                                                                
                                                                                            
                                                                                           
Tutaj swoje mam radości i troski.                                     
                                                                                         
Każde drzewo tutaj znam, każdą drogę tu i tam. 
                                                                                      
                                                                                          
To jest mój kawałek Polski.                                                
                                                                                           
Najpiękniejsze miejsce świata,                                        
w prawo, w lewo, w tył i w przód!  
Taki to mój mały cud! 
-  Zabawa „Jestem Polakiem” – rozwijająca zdolność improwizacji muzycznych.
W rytmie nagrania piosenki dziecko maszeruje
i przerwa w muzyce oznaczają zatrzymanie się. Rodzic  zwraca się do dziecka
Polakiem, ponieważ….”  Dziecko kończy zdani
je śpiewa.  
Inna wersja zabawy: Zdanie: „Jestem Polakiem ponieważ…
„Mieszkam w…”, „Bardzo lubię swoje miasto, ponieważ…
4. Zabawa ruchowa „Podróżujemy po naszej miejscowości”.
Dziecko porusza się w rytmie wystukanym na klockach 
jeździ różnymi środkami lokomocji po dywa
5.  „Herb naszej miejscowości” –
 Oglądanie herbu miejscowości, z której pochodzi dziecko. 
rodzica. 

. 
Rodzic zwraca uwagę dziecka, z jakich elemen
Wykonanie pracy plastycznej. 
Przygotuj wspólnie z rodzicem: papier kolorow
Samodzielne działanie dziecka: 
kawałeczków, naklejanie ich na konturac
 
  
 
 

taj tulę się do snu.                       maszerują po okręgu     
                                                                                        w prawą stronę, miarowo unoszą    

                                                                                            naprzemiennie raz lewą, raz prawą rękę,  
                                                                                          trzymając chustkę, 

                                  wykonują obrót wokół siebie, machając
                                                              nad głowami chustkami

Każde drzewo tutaj znam, każdą drogę tu i tam.              maszerują po okręgu    
                                                                                           w lewą stronę, miarowo unosząc      

                                                                                          naprzemiennie raz lewą, raz prawą rękę, 
                                            wykonują obrót wokół siebie, machają

                                                                                           nad głowami chustkami
                                    rapują w prawo, w lewo, w tył i w p

rozwijająca zdolność improwizacji muzycznych.
rytmie nagrania piosenki dziecko maszeruje w określonym kierunku. Mocne uderzenie w klocek 

czają zatrzymanie się. Rodzic  zwraca się do dziecka
ziecko kończy zdanie śpiewając. Następnie rodzic z dzieckiem wspólnie 

Jestem Polakiem ponieważ…”, można zastąpić innym 
Bardzo lubię swoje miasto, ponieważ…” 

Podróżujemy po naszej miejscowości”. 
Dziecko porusza się w rytmie wystukanym na klockach lub wyklaskanym
jeździ różnymi środkami lokomocji po dywanie : samochodem, autobusem, tramwajem…

– wydzieranka z kolorowego papieru. 
miejscowości, z której pochodzi dziecko. Wyjaśnianie znaczenia herbu

 
, z jakich elementów składa się herb, wyjaśnia, co one oznaczają. 

papier kolorowy, klej. 
: wydzieranie z papieru w odpowiednich kolorach małych 

na konturach herbu.  

maszerują po okręgu      
w prawą stronę, miarowo unoszą     

naprzemiennie raz lewą, raz prawą rękę,      
,  

t wokół siebie, machając       
nad głowami chustkami,  
maszerują po okręgu     

w lewą stronę, miarowo unosząc       
naprzemiennie raz lewą, raz prawą rękę,  

obrót wokół siebie, machają       
nad głowami chustkami,  

rapują w prawo, w lewo, w tył i w przód.  

rozwijająca zdolność improwizacji muzycznych. 
runku. Mocne uderzenie w klocek 

czają zatrzymanie się. Rodzic  zwraca się do dziecka śpiewając: „Jestem 
e śpiewając. Następnie rodzic z dzieckiem wspólnie 

, można zastąpić innym zdaniem, np.: 

lub wyklaskanym przez rodzica. Dziecko 
nie : samochodem, autobusem, tramwajem… 

Wyjaśnianie znaczenia herbu przez 

tów składa się herb, wyjaśnia, co one oznaczają.  

wydzieranie z papieru w odpowiednich kolorach małych 



Karta pracy 
Oglądanie herbów różnych miast. Naklejenie herbu miejscowości, w której dziecko mieszka.  
 

 
6. Zabawa „Który z kolei?”. 
Herby różnych miast, w tym herb miejscowości, w której mieszka dziecko. (można wykorzystać 
herby z poprzedniego zadania. Rodzic układa w szeregu herby różnych miast, pośród nich jest herb 
miejscowości, w której mieszka dziecko. Zadaniem dziecka jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: 
Który z kolei jest herb naszej miejscowości? Za każdym razem rodzic układa w inny sposób szereg 
z herbów. 
7. Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Góra – dół”. 
Rulon z gazety dla  dziecka. Dzieci stoi przed rodzicem Przed siebie wyciągają ręce trzymając za 
końce rulon z gazety. Na hasło: „Dół” – dziecko wykonuje przysiad i wytrzymuje tak, aż do hasła: 
„Góra”, kiedy wraca do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy.  
8.  Rysowanie po śladzie drogi Ady i taty do domu. 

 



IV. Grupa III ŻABKI Temat dnia: Album mojej miejscowości. 07.05.2020r. 
Drodzy Rodzice podczas dzisiejszych zabaw prosimy zapoznać dzieci z ich adresem. Dzieci będą 
poznawać nazwy wybranych ginących zawodów (garncarz, tkacz) oraz elementy ludowe swojego 
regionu (garnki, miski, talerze, makatki…). Proponujemy instrumentację wiersza Bożeny Formy 
„Droga do przedszkola”. Zachęcamy do wspólnych zabaw ruchowych „Podaj cegłę”, „Rozrzucone 
klocki”. Przygotowałyśmy zabawę konstrukcyjną „Budujemy wieże” oraz rysowanie po śladach. 
Zachęcamy do wykonania albumu swojej miejscowości. 
1.  „Mój adres” - wykonanie koperty z adresem. 
Dla dziecka: rysunek rozłożonej koperty, klej, nożyczki. Dziecko wycina rysunek rozłożonej koperty; 
zagina go wzdłuż przerywanych linii i skleja w odpowiednich miejscach. Zapisywanie przez rodzica 
na kopercie adresu zamieszkania dziecka. Dziecku 4-letniemu pomaga rodzic. 

 
2.  Rysowanie po śladach.  
 Rysuj po liniach od obrazków dzieci do zdjęć miejscowości, w których mieszkają. Rysuj po śladzie 
drogi babci i dziadka do domu. 



 
3. Instrumentacja wiersza Bożeny Formy „Droga do przedszkola”. 
Pomoce: klocki, woreczek foliowy. 
Spróbuj zagrać z rodzicem ten wiersz.  
Rodzic pokazuje dziecku w jaki sposób ma grać. Dziecko wykonuje to samo co rodzic. 
                                                                                          Rodzic i dziecko grają: 
Codziennie wczesnym rankiem                                    na klockach w rytmie ćwierćnut,  
zawsze drogą tą samą                                                 na woreczkach foliowych tremolo,  
do przedszkola maszeruję                                            na klockach w rytmie ćwierćnut,  
razem z moją mamą.                                                    jedno klaśnięcie, 
Mijam skrzyżowanie                                                      na klockach tremolo,  
sklepy, park i szkołę                                                     na klockach w rytmie ćwierćnut,  
potem kilka domów 
 i widzę przedszkole.                                                   trzy klaśnięcia, 
Chociaż jestem mały                                                   na klockach w rytmie ćwierćnut,  
to swój adres znam.                                                     Na woreczkach foliowych tremolo, 
 Do domu potrafię                                                        na klockach miarowe uderzenia,  
drogę wskazać sam.                                                     jedno klaśnięcie..  
4. Ćwiczenia z elementem czworakowania „Rozrzucone klocki”. 



 Dziecko chodzi na czworakach pomiędzy rozłożonymi na dywanie klockami. Co pewien czas 
prostuje się i rozgląda, jak dużo klocków rozłożonych jest na dywanie. 
5. Wykonanie albumu swojej miejscowości.  
Przygotuj: zdjęcia z naszego miasta oraz herb, którymi bawiłeś się podczas poprzednich zabaw, 
klej, mazak, wstążkę, dziurkacz, kartony, napis „Moja miejscowość” 

 Moja miejscowość 

Rodzic opisuje wybrane miejsce, zabytek, a dziecko odgaduje co to jest, i odszukuje pasujący 
obrazek, widokówkę.  
Zapoznanie ze sposobem wykonania albumu.  
Dzieciom 4-letnim pomaga rodzic. 
- Dziecko nakleja na kartonach widokówki, obrazki przedstawiające daną miejscowość. 
- Łączy kartki w jedną całość, za pomocą wstążeczki przewleczonej przez otwory wykonane 
dziurkaczem.  
- Dołącza kartonową okładkę z herbem miejscowości i tytułem albumu Moja miejscowość. 
- Wykonanie pracy przez dzieci. 
- Oglądanie wspólnie z rodzicami pracy dziecka. 
 6. Oglądanie elementów ludowych naszego regionu: garnki, miski, talerze, makatki… 
Obejrzyj zdjęcia, porozmawiaj z rodzicami o tym co zobaczyłeś. Zapytaj kto wykonywał kiedyś 
garnki, talerze…?. (garncarz). Kto wykonywał piękne makatki? (tkacz) 

 
7. Zabawa ruchowa  z woreczkiem – „Podaj cegłę”. 
Przygotuj woreczek lub klocek. Zaproś do wspólnej zabawy rodzica. 
Dziecko staje z rodzicem w parze. Jedna osoba bierze woreczek (klocek). Następnie stają  w lekkim 
rozkroku, dotykając się plecami. Na hasło: „Podaj cegłę” – dziecko i rodzic wyciągają ręce w górę 
i podają woreczek – „cegłę”, potem wykonują skłon i oddają woreczek – „cegłę” między nogami. 
Cegłę podajemy też bokiem, wykonując skręty ciała.  
8.  „Zamość” - ozdabianie wydrukowanej nazwy swojej miejscowości. 
Wytnij nazwę miejscowości, następnie za pomocą kredek ozdób ją  według własnego pomysłu. 

 
ZAMOŚĆ 

 
 



9. Zabawa konstrukcyjna „Budujemy wieże”. 
Dziecko i rodzic zaczynają równocześnie budować wieżę. Po zakończonej pracy przeliczają klocki i 
sprawdzają czyja wieża jest wyższa. Gdzie jest więcej, a gdzie mniej klocków. 
10. Karta pracy 
Obejrzyj obrazki i porozmawiaj z rodzicami o tym, co one przedstawiają. Następnie wytnij i wklej 
odpowiednie obrazki w puste miejsca. 

 
 



 
 
V. Grupa III ŻABKI Temat dnia: Kim jesteś? 08.05.2020r.  
Drodzy Rodzice prosimy dzisiaj o przeczytanie dzieciom fragmentu wiersza Apolinarego 
Nosalskiego „O dwunastu braciach – maj” oraz o przeprowadzenie rozmowy z dziećmi w oparciu 
o treść wiersza. Prosimy o powtórzenie z dziećmi nazw miesięcy. Dzisiaj dzieci będą odszukiwały 
swoją flagę wśród innych flag, będą także słuchały i oglądały taniec – polonez. Prosimy o nauczenie 
dzieci wiersza metodą fragmentami ze słuchu „Kim jesteś?” Ewy Stadtmüller.  
1. Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie. 
Dzieci 5-letnie Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie. Rysowanie po śladach 
spirali – dużych i małych. 

 



Dzieci 4-letnie 
Rysowanie budynków po śladach. 
 
 

 
2.  Zabawa „Dokończ zdania”. 
Dokończ zdania. Rodzic mówi początek zdania, a dziecko je kończy. Miejscowość, w której 
mieszkam, to… Mieszkam… przy ulicy… Lubię swoją miejscowość, bo… Moje przedszkole 
znajduje się w… przy ulicy… Dzieciom 4-letnim pomaga rodzic. 
3. Zabawa ruchowa „Coraz szybciej, coraz wolniej”. 
Dziecko maszeruje w miejscu (coraz szybciej, coraz wolnie) w zależności od rytmu wystukanego na 
klockach przez rodzica. Dziecko uważnie słucha i porusza się zgodnie z tym tempem. Jeśli rodzic 
gra coraz szybciej – poruszają się coraz szybciej, kiedy gra coraz wolniej – stopniowo zwalniają 
ruchy. 
4. Nauka wiersza Ewy Stadtmüller „Kim jesteś?” – metodą fragmentami ze słuchu. 
Kształtowanie poczucia przynależności narodowej. 
Posłuchaj wiersza. Możesz się go nauczyć z pomocą rodzica. 
„Kim jesteś?”                                  i jeszcze Wisła 
 Czy wiesz, kim jesteś?                  co sobie płynie 
− To oczywiste!                              raz na wyżynie,  
Co ci jest bliskie?                           raz na równinie, 
Znaki ojczyste.                               I mija miasta 
Ojczyste barwy                              prześliczne takie… 
− biało – czerwone.                       – Już wiesz, kim jesteś? 
Ojczyste godło                               - Jestem Polakiem. 
- orzeł w koronie.  
Ojczyste w hymnie  
− mazurka dźwięki,  
no i stolica  
− miasto syrenki.  
Rozmowa z rodzicem na temat wiersza.  
Rodzic pyta: − Co jest bliskie osobie z wiersza?  
− Jakie znaki ojczyste? − Co jest jeszcze bliskie?  
− Kim jest osoba z wiersza? A ty, kim jesteś? 
5. Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał – „Polska”. 
Dziecko maszeruje w różnych kierunkach pokoju podczas wypowiadania przez rodzica dowolnych 
słów. Kiedy usłyszy słowo Polska, musi jak najszybciej usiąść. 
6. Wskazywanie wśród obrazków różnych flag – flagi Polski. 
Pomoce: obrazki flag różnych państw, w tym flagi Polski.  
Odszukaj flagę Polski pośród tych flag. Dziecko wskazuje ją, omawia wspólnie z rodzicem jej 
wygląd.  
 
 
 



Dziecko 5-letnie 
 

 
 

 
 
Dziecko 4-letnie 
 

 
7. Ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności fizycznej. 
Dziecko wykonuje zadania natomiast rodzic sprawdza czy wykonuje je prawidłowo. 
- Zabawa orientacyjno-porządkowa „Posłuszne kręgle”. Dziecko porusza się swobodnie po pokoju, 
trzymając kręgiel (mogą być plastikowa butelka) w ręce. Na mocne uderzenie w klocki zatrzymuje 
się i manipuluje kręglem: podaje go sobie z jednej ręki do drugiej, z przodu, za plecami, pod 
kolanami; podrzuca i łapie.  
- Ćwiczenie mięśni brzucha „Jak najdalej w przód”. Dziecko w siadzie prostym, kręgiel trzyma w obu 
rękach. Wykonuje skłon tułowia w przód, sięgając rękami jak najdalej w kierunku stóp (kolana 
proste).  
- Skręty „Na prawo, na lewo”. Dziecko w siadzie skrzyżnym, trzyma kręgiel na głowie, przytrzymując 
go rękami, łokcie ma na zewnątrz. Wykonuje skręty tułowia w prawo i w lewo; co pewien czas 
wykonuje kilka rzutów i chwytów kręglem.  
- Skrętoskłony „Witamy stopy”. Dziecko w siadzie rozkrocznym, kręgiel trzyma oburącz w górze; 
wykonuje skrętoskłon do lewej stopy – przywitanie jej (podczas ćwiczenia dziecko stara się nie 
zginać kolan, kręgiel trzyma obiema rękami). 
- Ćwiczenie mięśni grzbietu „Oglądamy kręgle”. Dziecko leży na brzuchu, trzyma kręgiel w obu 
rękach przed twarzą. Unosi głowę, prostuje ręce; ogląda kręgiel, wytrzymuje przez chwilę. Potem 
powrót do leżenia – odpoczynek.  



- Ćwiczenie mięśni brzucha „Spotkanie”. Dziecko leży na plecach, trzyma kręgiel w obu rękach 
wyciągniętych za głową. Jednocześnie wznosi obie ręce i nogi – dążąc do spotkania nóg z kręglem; 
potem powraca do pozycji wyjściowej.  
- Ćwiczenie mięśni grzbietu i brzucha „Z nóg do rąk”. Dziecko leży na plecach, kręgiel trzyma 
pomiędzy stopami. Przekazuje kręgiel do rąk za głową i powraca do siadu. Ponownie wkłada kręgiel 
pomiędzy stopy i od nowa wykonuje ćwiczenie.  
• Bieg „Postaw kręgiel”. Dziecko biega z kręglem w różnych kierunkach przy stukaniu klockami lub 
klaskaniu rodzica. Podczas przerwy stawia kręgiel na podłodze tak, aby się nie przewrócił.  
- Ćwiczenia przeciw płaskostopiu „Sprytne stopy”. Dziecko w siadzie prostym podpartym, kręgiel ma 
pomiędzy stopami (pionowo). Krąży obunóż w prawo i w lewo. − Wałkuje kręgiel raz jedną, raz 
drugą stopą. − W siadzie podpartym – chwyta stopami kręgiel i podnosi go do góry. 
 - Zabawa rytmiczna „Zgodnie z rytmem”. Dziecko, w rytmie wystukanym przez rodzica na klockach, 
spaceruje po pokoju w różnych kierunkach. Podczas przerwy w grze zatrzymuje się, słucha rytmu 
wystukanego przez Rodzica na klockach, starając się go zapamiętać, a następnie wystukuje ten 
rytm, uderzając kręglem o podłogę. 
 - Zabawa uspokajająca „Marsz”. Dziecko maszeruje po obwodzie koła; odkłada kręgiel na 
wyznaczone miejsce. 
8. Słuchanie fragmentu wiersza Apolinarego Nosalskiego „O dwunastu braciach – maj”.  
Posłuchaj wiersza, który przeczyta ci rodzic. 
 „O dwunastu braciach – maj”.  
Wreszcie się zjawia  
maj wystrojony 
 i bzu przynosi  
pełne brzemiona.  
Przez całe ranki,  
całe wieczory  
gra na fujarce  
z wierzbowej kory. 
Rozmowa na temat treści wiersza. 
Rodzic pyta: − Jak nazywa się nowy miesiąc? 
 − Jaki miesiąc był przed nim? Jaki będzie po nim? − Co dzieje się w przyrodzie w maju? 
Następnie dziecko wymienia nazwy wszystkich miesięcy roku – od stycznia do grudnia. Określa, 
którym z kolei miesiącem jest maj. Dziecko 4-letnie wymienia miesiące z rodzicem. 
9. Słuchanie i oglądanie tańca – polonez. 
Posłuchaj poloneza i zobacz jak się go tańczy. 
Link do tańca: 
https://www.youtube.com/watch?v=QXNWk5HkjyY 
 
 
 
Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci. 
 
I. Tańce i zabawy ruchowe do muzyki ludowej. 
Zabawa ruchowa z pokazywaniem do piosenki „BOOGIE – WOOGIE” 
Link do piosenki:   https://www.youtube.com/watch?v=KeKgAM3oUVc 
 

 
BOOGIE – WOOGIE  

 Do przodu prawą rękę daj,  
do tyłu prawą rękę daj,  

do przodu prawą rękę daj  
i pomachaj nią.  

   
Ref. Bo przy boogie, boogie-woogie  

trzeba w koło kręcić się,  



no i klaskać trzeba, raz, dwa, trzy.  
Boogie-woogie, ahoj! /x3  

I od nowa zaczynamy taniec ten.  
   

Dziecko tańczy w kole, twarzą zwróconą do środka. Ruchem ilustruje treść piosenki:  
(1) wyciągaja prawą rękę do przodu, przenosi ją do tyłu,  

(2) znów do przodu, macha nią.  
W następnych zwrotkach wymienia kolejne części ciała,  

np. lewą  rękę, prawą i lewą nogę, ramiona, kolana, biodra, stopy, uszy, policzki.  
(ref.): (1,2) Dziecko tańcząc, wykonują pełny obrót, (3) klaszcze,  

           (4) zbliża się do środka koła, podskakuje, unosząc ręce do góry i wykrzykuje:  
       Ahoj!, następnie cofa się, podskakuje w górę i ponownie wykrzykuje: Ahoj!,  
                kolejny raz zbliża się do środka koła podskakuje i wykrzykuje: Ahoj!,  

          (5) cofa się i klaszcze.  
II. Zajęcia plastyczne w oparciu o program „Bawię się i tworzę”. 
Temat: Gałązka bzu” – z wykorzystaniem plasteliny. 
Cele: 
 - uwrażliwienie na piękno motywów dekoracyjnych; 
- rozwijanie sprawności manualnych;  
- doznanie radości z wykonanej przez siebie pracy. 
Metody: słowna, oglądowa, praktycznego działania. 
Pomoce 
Do wykonania gałązek bzu potrzebne są: 
-plastelina 24 kolory, by mieć kilka odcieni, 
-flamaster z końcówką w kształcie kwiatka 
-papierowe prostokątne talerzyki  
Sposób wykonania pracy: 
1.Przygotuj. 

2. Zrób wałeczki z brązowej plasteliny 
 
                        

 



 
3.  Na papierowych talerzykach należy utworzyć gałązki z plasteliny. Z plasteliny w wybranym 
kolorze należy utworzyć sporą ilość kulek poprzez ugniatanie i rolowanie w rękach niewielkich 
kawałków plasteliny tak długo, aż nabierze okrągłego kształtu. 

 
4. Do wykonania jednej gałązki warto mieć dwa trzy odcienie tego samego koloru plasteliny, to 
podkreśla efekt przestrzenny 3D. Gdy kulki są gotowe wystarczy każdą jedną, delikatnie docisnąć 
końcówką flamastra i tak powstają kwiaty, które jeden pod drugim przenosimy na talerzyk z gałązką 
i lekko dociskamy. 

 
 5. Można najpierw umieścić wszystkie kulki na gałązce, a potem wybić kwiatki to pójdzie szybki 
i sprawnie. Mnie zależy na jak największej ilości działań  motorycznych, więc Lena przenosiła 
planowała, który kwiat gdzie umieścić. 

 
 
 
6.  Najmniejsze kuleczki nie zostały zgniecione tylko doklejone na końcach co sprawia, że kwiaty 
bzu ma również mnóstwo pączków. Liście również wykonane z plasteliny wieńczą dzieło.  
 



 
8. Efekt końcowy. 
 
III. Zabawy z elementami metody Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej. 
Temat: Manipulowanie przedmiotami i ustalanie wyniku dodawania i odejmowania w zakresie  
do 10. 
Przykład 1: 
Dziecko liczy i ustala, ile ma klocków, dokłada kilka (dosuwa, dodaje) i liczy wszystkie razem. 
(4 i 6) – jest razem 10 
Przykład 2: 
Dziecko ustala, ile ma klocków; odkłada kilka (odsuwa, odejmuje, zabiera). Liczy, ile pozostało. 
(10 i 5) – zostało 6 
 Przykład 3: 
Policz kwiaty w ramce po lewej stronie, potem – w ramce po prawej stronie. W pustej ramce narysuj 
tyle kwiatów, ile ich jest razem. 

 
Przykład 4: 
Policz motyle w ramce po lewej stronie, potem – w ramce po prawej stronie. W pustej ramce narysuj 
tyle motyli, ile ich jest razem. 
 



 
Przykład 5: 
Przeczytaj tekst z rodzicem. On będzie czytał wyrazy, a ty licz i rysuj cukierki. 

 
Przykład 6 
Policz wszystkie jabłka i ogryzki (całe i zjedzone). Ile ich jest? (8) 
Policz jabłka zjedzone. (3)  Ile zostało całych jabłek? (5) 

 
Pokoloruj rysunki. 

 


