
 

 

Dzień dobry. Witamy wszystkie przedszkolaki z naszej grupy i Was Drodzy Rodzice. Podajemy dalsze 

propozycje zadań i zabaw, które można wykonać z dzieckiem w domu. Ułatwią one wypełnić Wam ten 

trudny czas. Mamy nadzieje, że już niedługo spotkamy się w przedszkolu. 

 

Pozdrawiamy. Nauczycielki grupy I, pani Jadzia i pani Róża. 

Czas realizacji: 14.04 – 24.04.2020r. 

CEL WIODĄCY – Wsparcie całościowe rozwoju dziecka podczas prowadzonych obserwacji 

przyrodniczych wiosną. 

Wtorek 14.04.2020r. 

 

Zachęcamy do podejmowania aktywności fizycznej każdego dnia. Ćwiczmy z dzieckiem. 

1.Kwietniowa pogoda- ( można wyciąć pomocne do zabawy sylwety z papieru- rodzic rysuje dziecko 

wycina;  parasol, słońce ,wiatr -rodzic (cienkie złączone paseczki papieru lub pocięty na paski worek do 

śmieci). Dziecko biega po podłodze, rodzic uderza 2 klocki wystukując rytm. Podnosi wybrana sylwetę a 

dziecko zatrzymuje się i pokazuje jak pada deszcz, wieje wiatr czy świeci słońce.  

- Podczas ćwiczeń dziecko może wypowiadać rymowankę; „Kwiecień plecień bo przeplata trochę zimy , 

trochę lata”. 

 2. Zabawy ruchowe z dzieciństwa mamuś i tatusiów. 

 • Raz, dwa, trzy – baba jaga patrzy - Jedna osoba to Baba Jaga. Stoi tyłem do pozostałych i woła: „Raz, 

dwa trzy, Baba Jaga patrzy”. W tym czasie dzieci szybko biegną w jej stronę. Na słowo „patrzy” Baba Jaga 

odwraca się. Kto nie zdołał się zatrzymać w bezruchu, wraca na start, kto dotknie Baby Jagi, ten zajmuje jej 

miejsce. 

3.Wysłuchanie wiersza  „Wiosna” -  Anny Edyk- Psut  

Oto trzy miesiące wiosny. 

 Marzec, kwiecień, maj radosny.  

Słońce wiosną ciepło grzeje. 

Lód i śnieg zaraz  topniej 

 Dni się coraz dłuższe stają. 

Ptaki wesoło ćwierkają. 

Kwiatków kwitnie zatrzęsienie. 

Świat jest piękny jak marzenie. 

Po wysłuchaniu wiersza zadajemy pytania do jego tekstu. Powtarzamy z dzieckiem nazwy miesięcy. 

 

4.Kalendarz pogody – bierzemy kartkę A4 lub większą dzielimy ją poziomo na 7 części ( dni tygodnia). 

Pionowo na tyle części ile symboli pogody ustalimy z dzieckiem. Każdego dnia dziecko obserwuje pogodę i 

rysuje lub wycina z kolorowego papieru jej oznaki; chmurkę, chmurkę z deszczem lub parasol, słońce pełne, 

słońce wychodzące zza chmury, śnieg, wiatr itp. 

 

- utrwalamy podczas zajęć z dziećmi  dni tygodnia, nazwę miesiąca, kolory, przeliczamy. Pod koniec 

tygodnia klasyfikujemy, których symboli było więcej a których mniej. Jeśli dziecku się spodoba można 

kontynuować dalej – zachęcamy. 

 



 

 

 

Środa 15.04.2020r. 

 

- Kalendarz pogody – dziecko obserwuje  pogodę i rysuje jej  symbol. 

 

1.  Poznajemy termometr – zapoznajemy dziecko z rożnym rodzajem termometrów znajdujących się w 

domu omawianie ich działania i przeznaczenia. Dziecko może dzielić nazwę „termometr” na sylaby.  

2.Zabawa ruchowa – Pada deszcz, świeci słońce. 

Przy słowach rodzica „lubię spacerować, kiedy świeci słońce” – dziecko spaceruje powtarzając te słowa. 

Można zmienić na skakać, podskakiwać, biegać. 

Rodzic –„kiedy pada deszcz chowam się pod parasol”- dziecko chowa się pod parasolem rodzica. 

Powtarzamy kilkakrotnie. 

2. Skoki mniejsze i większe 

• Skoki przez drabinkę - Wykonaj drabinkę, np. z gazety. Wystarczy pociąć ją na 5-centymetrowe 

paski, które ułożycie na ziemi na wzór drabinki. Zadanie dziecka polega na sprawnym przeskakiwaniu 

kolejnych szczebelków. 

• Skoki przez linkę - To ćwiczenie bardzo pomaga w ćwiczeniu równowagi. Do tej zabawy potrzebna 

jest linka, którą musisz zamocować – dla dzieci trzyletnich – na wysokości 25–30 cm. 

• Kto wyżej - Rodzic stoi z ołówkiem lub markerem przy futrynie, a maluchy kolejno podchodzą i z 

wyciągniętą jedną rączką do góry w miejscu podskakują najwyżej, jak umieją. Wszystkie wyniki 

muszą być zaznaczone, a zwycięża dziecko, które podskoczyło najwyżej. Maluchy będą zadziwione, 

dokąd umieją dosięgnąć. 

3. Słuchanie i omawianie wiersza „Deszcz” -można powtarzać zwrotkę, ucząc na pamięć. 

Mokre przystanki, mokra ulica, 

I mokre dachy na kamienicach. 

Woda od rana leje się z nieba. 

A więc się przed nią ochronić trzeba. 

Noście ze sobą składany daszek, 

Który, każdemu przyda się czasem. 

Pod nim nie zmokną ręce i głowa. 

Pod parasolem można się schować 

 

4.Bajka filmowa „Przygoda Rozi” skąd się bierze deszcz. Po obejrzeniu zadajemy pytania, wyjaśniamy 

niezrozumiałe słowa. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jj5GlV1IkGQ 

4. Praca plastyczna PARASOL 

-Szkicujemy dziecku sylwetę parasola a ono w dowolnie wybranej technice wypełnia ją (plastelina, 

wycinanka. Bibuła, flamastry, farby lub kredki). 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=praca+plastyczna+parasol 

https://mojedziecikreatywnie.pl/pobieranie/  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jj5GlV1IkGQ
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=praca+plastyczna+parasol
https://mojedziecikreatywnie.pl/pobieranie/


 

 

 

Czwartek 16.04.2020r. 

1.Zabawa w skojarzenia – „Co nie pasuje do wiosny?” -ćwiczenie spostrzegawczości. 

Tu rodzic może wykazać  się własną kreatywnością – wycina obrazki samodzielnie z gazet, rysuje, pokazuje 

zdjęcia, książki, ubrania itp. 

 2.Zabawa ruchowa przy piosence „Pada deszcz – wieje wiatr..”- do tej zabawy można wykorzystać 

chustę mamy lub koc. 

https://www.youtube.com/watch?v=KQFybw17dLo 

3.Wiersz „Chmury” Anna Edyk – Psut . 

Po niebie płyną białe poduszki, 

Mogą mieć skrzydła czy jakieś nóżki. 

Czasem jak kotki, czasem motyle, 

Słońce się za nie chowa na chwilę. 

A gdy pogorszyć ma się pogoda,  

Robią się ciemne, leci z nich woda 

Na krzaczki, trawki, kwiaty i drzewa. 

Deszczyk rośliny wszystkie podlewa. 

 

- Zadajemy pytania do tekstu. Możemy nauczyć 1 zwrotkę. 

4.Praca plastyczna „Chmurki” (biały  i czarny papier, nożyczki) 

-Kolorujemy kartkę na niebiesko, dziecko wycina w tym czasie różnej wielkości chmurki białe i czarne. 

Dziecko układa je na kartce, opisuje, których chmur jest więcej – przelicza, opisuje  kształty.  

 

https://www.mamawdomu.pl/2016/04/25-wiosennych-inspiracji.html 

Oto proste zabawy logopedyczne, które można przeprowadzać samodzielnie z dzieckiem:  

-nabieranie powietrza nosem i wypuszczanie ustami, dmuchanie na papierowe łódeczki znajdujące się w 

misce z wodą, 

- naśladowanie odgłosów zwierząt – kotem mruczy „mmmm”, kotek ziewa (naśladowanie), wąż syczy – 

„ssss”, pszczoła bzyczy „bzzz”, pociąg jedzie „fufufu”.  

-nauka unoszenia języka na górne zęby, zlizywanie słodkiego kremu z podniebienia przy szeroko otwartych 

ustach, winda 

– przy otwartych ustach poruszanie językiem raz do góry raz na dół, zakładamy górną wargę na dolną i 

odwrotnie, kląskanie językiem, naśladowanie mlaskania, 

 

https://www.sosrodzice.pl/cwiczenia-logopedyczne-dla-czterolatkow-bawcie-sie-razem-domu/ 

 

Piątek 17.04.2020r. 

1. Zabawa ruchowa orięntacyjno – porządkowa „Kto najlepszy?”. 

Krzesła (o jedno mniej niż dzieci) ustawione są w kole i zwrócone siedziskami na zewnątrz. Dzieci 

ustawione są dookoła krzeseł. Chodzą wokoło w trakcie grania muzyki. Gdy cichnie muzyka, starają się 

usiąść na najbliżej stojące krzesło. Za każdym razem odpada jedno dziecko, które odchodzą z gry zabiera 

krzesło. Zabawa kończy się w momencie, gdy zostaje tylko jedno dziecko o krzesło. 

https://www.youtube.com/watch?v=KQFybw17dLo
https://www.mamawdomu.pl/2016/04/25-wiosennych-inspiracji.html
https://www.sosrodzice.pl/cwiczenia-logopedyczne-dla-czterolatkow-bawcie-sie-razem-domu/


 

 

2. Słuchanie bajki czytanej przez rodzica pt. „Bajka o pogodowym królestwie”. 

Napisała Magdalena Koczy – Ścibura. Zadajemy pytania , wyjaśniamy niezrozumiałe słowa, utrwalamy 

nazwy pór roku.  

https://bajki-zasypianki.pl/bajki/pogoda-dziecihttps://www.mamawdomu.pl/2016/04/25-wiosennych-

inspiracji.html 

3.Zabawa przy piosence „Maszeruje wiosna” – udostępniamy dziecku apaszki, spódnicę, sukienki, 

nakrycia głowy, torebki, buty – pomagamy si e przebrać. Dziecko naśladuje ruchem wiosnę. Do 

wystukiwania rytmu piosenki można wykorzystać garnki, łyżki i inne kuchenne    przybory.     

        https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw 

 
Tam daleko gdzie wysoka sosna 
maszeruje drogą mała wiosna. 

Ma spódniczkę mini, sznurowane butki 

i jeden warkoczyk krótki. 
 

Maszeruje wiosna 

a ptaki wokoło 

lecą i świergocą 
głośno i wesoło. 

Maszeruje wiosna w ręku 

trzyma kwiat gdy go 
w górę wznosi 

zielenieje świat ! 

 

Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,  
na ramieniu małą torebeczkę  

chętnie żuje gume i robi balony 

a z nich każdy jest zielony. 
 

Maszeruje wiosna…. 

 
Wiosno, wiosno 

nie zapomnij o nas 

każda trawka chce 

być już zielona. 
gdybyś zapomniała inną 

drogą poszła 

zima by została mroźna. 
 

Maszeruje wiosna….       

                     

4. Ćwiczenie logopedyczne. Do bardzo twórczych i angażujących zajęć należy też samodzielne tworzenie 

instrumentów muzycznych, np. bębenków z pudełek po butach, grzechotek z butelek, piachu, drobnych 

kamyczków i muszelek, trąbek z rolek po ręczniku papierowym. Zabawa nie kończy się tutaj wraz z 

powstaniem instrumentów – obejmuje również granie koncertów sprzyjających pracy nad poczuciem rytmu. 

https://www.youtube.com/watch?v=zA85oayoC2Q     https://www.youtube.com/watch?v=smzxW4u095Q 

Cały tydzień obserwujemy i oznaczamy pogodę na kalendarzu. Możemy zrobić wystawę prac dziecka – 

polecamy ! 

POWODZENIA 

https://bajki-zasypianki.pl/bajki/pogoda-dzieci
https://www.mamawdomu.pl/2016/04/25-wiosennych-inspiracji.html
https://www.mamawdomu.pl/2016/04/25-wiosennych-inspiracji.html
https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw
https://www.youtube.com/watch?v=zA85oayoC2Q
https://www.youtube.com/watch?v=smzxW4u095Q

