
Dzień dobry Drodzy Rodzice i kochane Misie! 

Poniżej przedstawiamy propozycje zajęć i zabaw. 

Środa 08.04.2020 

Temat dnia: „Zabawy matematyczne i nie tylko” 

Cele: 

Dziecko: 

• uważnie słucha poleceń 
• rozwija zdolności matematyczne i wyobraźnię przestrzenną 
• orientuje się na kartce papieru 
• próbuje wskazywać stronę lewą i prawą 
• układa elementy wg długości 
• potrafi liczyć 
• koloruje wg wzoru 
• doskonali umiejętności manualne 
• uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych 

 
1. „Przywitanka” 

Przed rozpoczęciem zajęć przywitajmy się śpiewając naszą rymowankę: 

Wszyscy są, witam Was, zaczynamy już czas 

Jestem ja, jesteś Ty, raz, dwa i trzy. 

2.  „Wielkanocne zagadki” 

Pierwszą propozycją jest odgadnięcie przez dzieci dwóch zagadek, przeczytanych przez 
rodzica. 

W cebulowych łupinkach lub w farbkach kąpane, w prześliczne desenie ręcznie malowane. 
(jajka) 

To w nim leżą na serwetce jajka malowane, a pośrodku, obok chlebka, spoczywa baranek. 
(koszyk wielkanocny) 

3.  „Kolorowe jajka” 

Prosimy o przygotowanie kartki A-4, nożyczek, wycinanek w pięciu kolorach, kredek oraz 
kleju. 

Dzieci mają za zadanie wyciąć z papieru 5 jajek, każde w innym kolorze, następnie ułożyć je 
na kartce A-4 zgodnie z poleceniem: (podajemy przykładowe kolory, mogą być inne) 

- żółte jajko połóż na środku kartki 

- czerwone jajko połóż w górnym prawym rogu 



- niebieskie jajko połóż w dolnym lewym rogu 

- zielone jajko połóż w dolnym prawym rogu 

- pomarańczowe jajko połóż w górnym lewym rogu 

Po ułożeniu prosimy dla utrwalenia strony lewej i prawej opisać jeszcze raz z dziećmi położenie 
sylwet jajek na kartce. Następnie dzieci mogą przykleić w tych miejscach jajka i dorysować 
obok nich kurczątka. 

4.  „Kurki dziobią ziarenka” - zabawa ruchowa 

Teraz czas na trochę ruchu, zapraszamy do zabawy! 

Dzieci chodzą na czworakach po podłodze, co jakiś czas uginają ręce w łokciach i zbliżają 
czoło do podłogi, naśladując dziobanie ziarenek. 

5.   „Kolorowe kredki, pędzle, farbki” 

Kolejnym zadaniem jakie proponujemy jest wykonanie dwóch kart pracy z naszej książki  
na stronach 9 i 17. Link do podręcznika umieszczony jest w naszym grupowym folderze. 

6.   „Odkrywamy różne sposoby poruszania się” - zabawy ruchowe przy muzyce 

Prosimy dzieci o powtórzenie zabaw ruchowych z poniedziałku. Potrzebny będzie dowolny 
utwór muzyczny.  

Zatańczcie do muzyki. Poruszajcie się w różnych kierunkach, wykorzystując całą, możliwą 
przestrzeń. 

Poruszajcie się zgodnie z rytmem muzyki. Kiedy muzyka przestaje grać, zatrzymajcie się 
 i wskażcie podaną część ciała np. głowę, kolana, plecy, stopy itp.  

Poruszajcie się do przodu, do tyłu, na lewo, na prawo, wolniej, szybciej, na palcach, trzymając 
się za kostki, za kolana, na czworakach, wyprostowani i pochyleni. 

Spacerujcie, naśladując różne zwierzęta. Dobierajcie odpowiednie postawy i prędkości  
w zależności od wybranego zwierzęcia. 

7.  „Jajko wielkanocne” - zabawa z plasteliną 

Po południu zachęcamy dzieci do zabawy z plasteliną. Oprócz plasteliny prosimy przygotować 
różne ozdoby np. małe guziki, koraliki, cekiny, wełnę sznurki itp., biały klej i pędzel. 

Uformujcie z plasteliny kształt jajka. Najlepiej ugnieść dość dużą jajowatą kulkę. Następnie 
ozdóbcie plastelinowe jajo, przytwierdzając do niego ozdoby wg własnego pomysłu. Na 
koniec, aby plastelina stwardniała i zyskała połysk, nałóżcie na nią pędzlem warstwę białego 
kleju. Pozostawcie do wyschnięcia. Efekt będzie bardzo ładny. 

 

 



Życzymy miłego dnia i dobrej zabawy! Serdecznie pozdrawiamy Was Misiaczki  
i Wasze rodziny! 

Dziękujemy bardzo za Wasze piękne zdjęcia. Cieszymy się, że tak ładnie pracujecie w 
domkach. Wiemy, że zawdzięczamy to Waszym kochanym rodzicom, którym jesteśmy 

ogromnie wdzięczne.  J J J 

Pani Beatka i Pani Justynka  J 

 

 

 

 

 

 


