
 

 ZADANIA DLA DZIECI 4,5 LETNICH - SMERFY 

29.04.2021 (poniedziałek) 

1. Słuchanie opowiadania  M. Strękowskiej – Zaremby „ W marcu jak w garncu”. 

„W marcu jak w garncu” omawiamy, kiedy chcemy powiedzied, że trudno przewidzied  marcową 

pogodę. Jest bardzo zmienna. To pada śnieg, to deszcz, to słooce grzeje radośnie, to znowu kulki 

gradu lecą z nieba na zadarte głowy przechodniów. Kto tę pogodę tak wymieszał? – zapytacie. W 

bajce znajdziecie odpowiedź. Dawno, dawno temu żył sobie król, który miał cztery córki: Wiosnę, 

Lato, Jesieo, Zimę. Każda posiadała dar sprowadzania innej pogody. Wiosna rozgrzewała ziemię 

ciepłym wiatrem, Lato promieniało słoocem, Jesieo  moczyła deszczem, a Zima sypała śniegiem 

garściami. Siostry mieszkały wraz z ojcem, królem, w Pałacu Czterech Pór Roku. Zajmowały odległe 

skrzydła budynku i unikały się wzajemnie, ponieważ nie przepadały za sobą. Ogromnie się różniły. Na 

domiar złego wszystkie miały to samo marzenie: każda pragnęła objąd tron po ojcu, królu, i władał 

pogodą na Ziemi. Niestety, tron był tylko jeden. Gdy król się zestarzał i śmierd zabrała go do krainy 

umarłych, między siostrami rozgorzał spór. To jedna, to druga zasiadała na tronie, ale żadna długo na 

nim nie pozostała. Wraz ze zmianą władczyni zmieniała się również pogoda. Wiało, grzmiało, 

zamarzało i rozmarzało – wszystko prawie równocześnie. To było nie do zniesienia. Cierpiały rośliny i 

cierpiały zwierzęta. Najstarszy z niedźwiedzi udał się do leśnego zamczyska braci miesięcy i poprosił 

ich o pomoc. – Między królewnami trwa walka o tron. Zniszczą całą planetę, jeśli ich nie 

powstrzymacie – rzekł z troską. Miesiące obiecały porozmawiał z kłótliwymi pannami i przerwał 

niszczący spór. Po wielu dniach trudnych rozmów udało się doprowadził do podpisania rozejmu. 

Siostry zgodziły się na równy podział władzy. Będą zasiadały  na tronie w kolejności: Wiosna, Lato, 

Jesieo , Zima, a gdy minie rok, znowu Wiosna obejmie władzę nad pogodą, by po trzech miesiącach 

oddał  ją Latu. Wydawało się, że siostry są zadowolone z rozejmu. Każda dostała swój czas 

królowania. Wiosna objęła panowanie jako pierwsza i w czerwcu ustąpiła miejsca Latu, to zaś we 

wrześniu oddało władzę Jesieni. W grudniu zapanowała Zima, która w marcu powinna oddał tron 

Wiośnie. Niestety, nie oddała. Wiosna zapukała do sali tronowej troszkę za wcześnie, co bardzo Zimę 

rozgniewało. Wypuściła z uwięzi najmroźniejsze wiatry, aby przepędziły siostrę spod drzwi. 

Przemarznięta Wiosna zadrżała z oburzenia i oblała Zimę deszczem. Kłótnia sióstr nie miała kooca  – 

Trzeba je pogodzid – zdecydowały miesiące i wyznaczyły brata Marca na negocjatora. Nie był to 

najlepszy wybór, ponieważ Marzec należał do wyjątkowo niezdecydowanych miesięcy. Kiedy stanął 

między siostrami i zaproponował rozejm, Zima popatrzyła na niego z ukosa. – Dobrze. Pod 

warunkiem że w marcu królowad będzie ta z nas, którą bardziej lubisz – powiedziała przebiegle, gdyż 

uważała, że jest najpiękniejsza, więc nie można jej nie lubił. Marzec się speszył. – Ja? Chyba... nie 

wiem... obie lubię? – bąknął zbity z tropu. – Namyśl się, byle szybko! – rzekła zniecierpliwiona Zima, 

której zrobiło się trochę za gorąco w towarzystwie Wiosny. Strapiony Marzec westchnął. – Tak, tak, 

już myślę. Hm... ha... hm... – No?... – Zima przeszyła go chłodnym wzrokiem. – I co? – ponaglała go 

także Wiosna. – Ha... hm... – Dopóki nie zdecydujesz, w marcu będzie jak w tym garncu! – Zima 

wskazała gar wiszący nad ogniskiem na pałacowym dziedziocu. Coś w nim bulgotało, mruczało, 

syczało i kipiało. Marzec rozłożył ręce. – Nie umiem tak szybko zdecydował. Dajcie mi więcej czasu – 

poprosił i pogrążył się w zadumie. Czas mija, Marzec posiwiał, wyłysiał i zapuścił długie wąsy, jednak 

wciąż nie dokonał wyboru. 



• Rozmowa na temat opowiadania. Przykładowe pytania dla dziecka. − Jakie imiona miały córki króla? 

− Jaki dar miała Wiosna, jaki Lato, Jesieo, Zima? − Co robiły siostry po śmierci ojca? − Czy Zima i 

Wiosna przestrzegały rozejmu? − Kto miał je pogodzid? Czy Marcowi się to udało? 

2. Zestaw dwiczeo gimnastycznych wg Orffa 

Przebieg zajęcia: Wstęp: 1. Opowiadanie rodzica  o mieście „Gazetkowo”, gdzie każdy mieszkaniec 

wybiera sobie dom (gazety rozłożone na podłodze). 2. Dwiczenie myślenia twórczego; tworzenie listy 

atrybutów gazety; Instrukcja: weź do ręki gazetę, obejrzyj jaka ona jest, dotknij ją, zobacz jaką ma 

grubośd sprawdź czy wydaje dźwięk, powąchaj ją, oceo ciężar. Częśd główna: 3. Kontakt emocjonalny; 

porównywanie gazety do przedmiotów codziennego użytku – prześcieradła, poduszki, kołdry, części 

garderoby itp. 4. Wydobywanie odgłosów akustycznych; dzieci maszerują po sali i naśladują padający 

deszcz (uderzanie w gazetę), wiejący wiatr (wachlowanie gazetą), marsz (pocieranie gazety) w części 

drugiej zagadki akustyczne; nauczycielka odwrócona tyłem wydobywa z gazety różne odgłosy, dzieci 

odgadują co dzieje się z gazetą (darcie, składanie, zwijanie, podrzucanie, stukanie, itp.). 5. Zabawa 

przy muzyce. Gazety leżą na podłodze – to kałuże. Bieg, marsz, skoki przez kałuże, omijanie, slalom. 6. 

Ustawienie jak wyżej – gazety to „komórki do wynajęcia”. Bieg, marsz po sali w  rytm melodii. Cisza 

(brak melodii) – wracamy do swojej „komórki”; składamy gazetę na pół i tak powtarzamy zabawę 

dopóki dzieci będą mogły utrzymad równowagę 7. Zabawa w czytanie; dzieci ujmują gazetę obiema 

rękami i czytają artykułując dowolne sylaby (le, la lu...) i zmieniając natężenie głosu, przyjmując różne 

pozycje w czasie czytania. 8. Zabawa kształcąca słuch i sprawnośd fizyczną, pt. „Niewidzialni”; przy 

dźwiękach tamburyna dzieci swobodnie biegają, na dźwięk dzwoneczka – zwijają się w kłębek, 

nakrywają się gazetą – peleryną. 9. Zabawa w parach. Każda para „zrośnięta” jest ramieniem. Chodzi 

po sali w rytm melodii i czyta gazetę. Najpierw swoją potem gazetę sąsiada – na krzyż. Bardzo ważne 

jest współdziałanie z partnerem i orientacja w przestrzeni, aby nie zderzyd się z inną parą. 10. Taniec 

z gazetą na głowie, na brzuchu, na plecach, na ręku itp. Tak samo w parach (jedna gazeta na parę). W 

taocu trzymamy gazetę czołami, plecami, kolanami itp. Wszystkie polecenia wykonywane są w rytm 

melodii. Zakooczenie: 11. Zwijamy gazetę w kulę (raz prawą raz lewą ręką). Swobodna zabawa 

kulami; kopanie, podrzucanie, toczenie, przeskakiwanie, rzucanie śnieżkami, jedzenie jabłka, kotek 

bawi się wełną itp. 12. Marsz w kole w rytm melodii. W środku koła kosz. Wrzucanie kul do kosza na 

każdą akcentowaną nutę (bębenek, stukanie).  

3. Spacer – obserwacja pogody. 

30.03.2021 (wtorek) 

1. „Pory dnia – rano, południe, popołudnie, wieczór” 

1.  Wprowadzenie do tematu zajęd –rozwiązanie zagadek  słownych. 

• Żółte i gorące, 

na błękitnym niebie. 

Ogrzewa Ziemię, 

zwierzęta i ciebie. (słooce) 

• Kiedy po niebie wędruje nocą, 

dokoła niego gwiazdy migocą. 

Raz jest jak rogalik, raz okrągły jak talerz.(księżyc) 

2. Pokazanie dzieciom symboli dnia –słooce i nocy. 

3. Pogadanka z dziedmi na temat czynności wykonywanych w ciągu dnia (budzimy się, jemy 



śniadanie, jesteśmy w przedszkolu, bawimy się, gramy... ) i w ciągu nocy (śpimy, odpoczywamy) 

4. Zabawa „DZIEO-NOC”- dzieci siedzą w kole. Rozdajemy szarfy w dwóch kolorach- żółte i niebieskie, 

na przemian. Gdy n-l mówi JEST DZIEO dzieci z żółtymi szarfami wstają, a z niebieskimi siedzą. 

Nauczyciel opowiada wraz interpretacją ruchową: jest dzieo, świeci słooce, płyną chmurki, śpiewają 

ptaszki, kooczy się dzieo (dzieci z żółtymi szarfami siadają). A gdy n-l powie: JEST NOC- wstają dzieci z 

niebieskimi szarfami, nauczyciel kontynuuje opowiadanie: jest noc, mrugają gwiazdki, płyną chmurki, 

huczy sowa, kooczy się noc, wstaje dzieo. 

I tak powtarzamy zabawę minimum 3 razy. 

5. Dzieci siedzą w kole na dywanie, przed każdym dzieckiem leży obręcz i paski żółtego i niebieskiego 

papieru. Nauczyciel tłumaczy znaczenie kolorów pasków i prosi, aby na obręczy ułożyd za ich pomocą 

przemijanie dnia i nocy, tzn. na przemian – pasek żółty, niebieski, żółty, niebieski itd. Po wykonaniu 

zadania wraz z nauczycielem dzieci odczytują to, co ułożyły tzn. dzieo, noc, dzieo, noc itd. 

6. Zabawa ruchowa- reakcja na sygnał dźwiękowy. 

N-l gra na tamburynie-dzieci swobodnie poruszają się po sali- jest dzieo. Gdy tamburyno milknie- 

dzieci kładą się na dywanie- jest noc. 7. Utrwalenie rytmu przemijania dnia i nocy- praca 

indywidualna przy stoliku- naklejanie gotowych symboli dnia i nocy (słooce, księżyc) wg stałego 

następstwa. 

2. Zabawy rytmiczne przy piosence „Maszeruje wiosna” 

https://www.youtube.com/watch?v=DnH0l6NK6vI 

Tam daleko gdzie wysoka sosna maszeruje drogą, mała wiosna.  
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki i jeden warkoczyk krótki.  
 
ref: Maszeruje wiosna  
a ptaki wokoło,  
lecą i świergocą  
głośno i wesoło  
 
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat.  
Gdy go w górę wznosi, zielenieje świat.  
 
ref: Maszeruje wiosna  
a ptaki wokoło,  
lecą i świergocą  
głośno i wesoło  

  

https://www.youtube.com/watch?v=DnH0l6NK6vI


31.03.2021 (środa) 

1. Słuchanie wiersza „ Już Wielkanoc” – J. Ficowski 

Już Wielkanoc” 
   
Święta, Święta Wielkanocne 
Jak wesoło, jak radośnie. 
  
Już słoneczko mocno grzeje 
Miły wiatr wokoło wieje. 
  
Rośnie trawa na trawniku 
Żółty żonkil w wazoniku. 
  
Na podwórku słychad dzieci 
Ach, jak dobrze, że już kwiecieo. 
  
A w koszyczku, na święcone 
Jajka równo ułożone. 
  
Śliczne, pięknie malowane 
Różne wzory wymyślone. 
  
Jest baranek z chorągiewką 
Żółty kurczaczek ze wstążeczką. 
  
I barwinek jest zielony 
W świeże kwiatki ustrojony. 
 
2. Praca plastyczna „Kolorowa pisanka” 

Rysujemy wzór jajka na materiale (pianka, karton, kartka techniczna), wycinamy go. Ozdabiamy jajko 
według własnego uznania używając cekinów, wstążeczek, piórek, a także można przykleid małe "mini 
cukiereczki" jeśli materiał - podstawa jest dośd sztywna i utrzyma nam ciężar cukierków. Następnie 
przyklejamy z drugiej strony słomkę tak aby 2/3 całej słomki było przyklejone do jajka, a 1/3 
posłużyło za rączkę. Dla ozdoby z serwetki papierowej wycinamy pasek o grubości 5-6 cm, który 
następnie nacinamy do 2/3 tej długości tworząc małe paseczki ok 0,5 cm. Smarujemy klejem na 
nienaciętą częśd serwetki po czym owijamy ją dookoła słomki. Na to zawiązujemy wstążeczkę, 
tworząc kokardkę.  

Praca z powodzeniem może posłużyd jako ozdoba na piku do kwiatów doniczkowych jak i (już bez 
słomki) jako element Wielkanocnej Kartki. 

Materiały: 

 grube kolorowe słomki do picia  

 cekiny - różne rodzaje  

 serwetki papierowe (jednokolorowe)  

 pióra (różne kolory)  

 wstążka satynowa bądź rypsowa (w kropki, kratkę lub gładkie o różnej grubości)  

 



 szablon jajka z pianki, tektury, kartek z bloku technicznego kolorowego  

 klej magik 

 
 

01.04.2021 (czwartek) 

1. Słuchanie piosenki „Pisanki, pisanki”. 

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4 

Koszyczek z wikliny pełen jest pisanek, 
A przy nich kurczaczek i z cukru baranek. 
Przy baranku babka, sól, chleb i wędzonka, 
Oto wielkanocna świąteczna święconka. 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 
Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 
Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

Kłócił się z kurczakiem cukrowy baranek, 
Która najpiękniejsza ze wszystkich pisanek? 
Czy ta malowana, czy ta wyklejana, 
Czy zdobiona woskiem i pofarbowana 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 
Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 
Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 
Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 
Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

2. Dzisiaj zapraszamy do dwiczeo, przebierzcie się w wygodny strój i zaczynamy gimnastykę :) 

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4


 

1. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Dzieci mieszkają w domkach” 

Rozkładamy na podłodze np. poduszki/krążki/kółka, które będą naszymi „domkami”. Dziecko wybiera 

jedną poduszkę na swój „domek”. Na polecenie „Idziemy na spacer!” – dzieci rozchodzą się w 

różnych kierunkach i biegają, podskakują omijając „domki”, aby ich nie „zburzyd”. Na sygnał 

zatrzymują się, rozglądają, a następnie szybko wracają do swoich „domków”. 

  

2. Zabawa z elementami równowagi „Po wąskiej dróżce” 

Rysujemy kredą na dywanie lub układamy ze sznurków/skakanek „wąską dróżkę” (dwie równoległe 

linie w odstępie 20 cm). Na „dróżce” rozkładamy drobne przedmioty np. klocki, woreczki, krążki, 

zabawki itp. Zadaniem dziecka jest przejśd po dróżce, omijając przedmioty. 

  

3. Zabawa z elementami czworakowania „Kotek pod płotek” 

Długą linkę uwiązujemy na wysokości 60 cm od ziemi, drugi koniec trzyma rodzic. Dziecko – „kotek” 

przechodzi na czworakach pod „płotkiem”, podchodzi do ściany i „łapkami” sięga wysoko aż do 

wspięcia na palce i zupełnego wyprostu. 

  

4. Zabawa bieżna „Jazda rowerami” 

Dziecko biega z wysokim unoszeniem kolan (pedałowanie) ze zmianą tempa i rytmu. Jazda pod górę – 

wolno; z góry – szybko; po szerokim placu – z wymijaniem np. mebli; po wąskiej dróżce (układamy 

dróżkę z dwóch skakanek/sznurków) i dziecko po niej „jedzie” itp. 

  

5. Zabawa z elementami rzutu i celowania „Celowanie do kosza/miski” 

Przygotowujemy miskę lub kosz oraz woreczki lub piłeczki. Dziecko celuje do kosza/miski. Gdy 

wszystkie piłki/woreczki zostaną wrzucone do celu, rozsypujemy je powtórnie. Dziecko je zbiera i 

ponownie celuje do kosza/miski. Rzuty należy wykonad prawą i lewą ręką. 

  

6. Zabawa z elementem skoku „Przeskocz murek!” 

Układamy z klocków murek o wysokości 10-15 cm, takich murków może byd trzy, cztery. Dziecko 

ustawia się przed murkiem i w biegu przeskakuje ponad przeszkodą. Potem wraca na miejsce i 

powtarza zabawę. Jeśli zburzy murek, musi go naprawid. 

  
02.04.2021 (piątek) 

1. Rozwiązywanie zagadek o tematyce świątecznej 

 Długie ma uszy, przyjazne lico i z ogonkiem jak pompon po łąkach kica. Kto to? Zając 
 Zgodnie ze starym, wielkanocnym zwyczajem słodkie prezenty dzieciom rozdaje. Kto? Zajączek. 
 Długie uszy, mały ogon, bardzo jest nieśmiały i z ogonkiem jak pomponik przez zielone pola goni? Kto 

to? Zajączek wielkanocny.  

https://mamotoja.pl/adminindex.php?subaction=CMNewsAdmin&substart=list&offset=0&cmc_id=
https://mamotoja.pl/zajaczek-wielkanocny-skad-sie-wzial-co-musisz-wiedziec-o-tej-tradycji,wielkanoc-artykul,28805,r1p1.html


 Kurka je zniosła, mama do domu przyniosła. Potem ugotowała i dzieciom głodnym dała. Co 
to? Jajka. 

 Twardą skorupką z wierzchu okryte, z nim każde śniadanie jest znakomite. Co to? Jajko. 
 Malowane lub kraszane, na Wielkanoc ozdabiane. Co to? Pisanki. 
 Jak nazywają się skorupki jajek, co na Wielkanoc się nadają? Odpowiedź: Wydmuszki. 
 W wielkanocnym koszyczku leżed będą sobie. Zanim je tam włożę, ślicznie je ozdobię. Co to? 

Pisanki 
 Po podwórku raźno człapie i pazurem w ziemi drapie. Kto to? Kura. 
 W święta zwykle biały na stole leży, na nim srebrne sztudce i piękne talerze. Co to? Obrus. 
 Jest zawsze jeden w całym kurniku. O świcie pieje kukuryku! Co to? Kogut. 
 Pleciony ze słomy albo z wikliny. W święta do kościoła go zanosimy. Co to? Koszyczek 

wielkanocny. 
 Chod już święta blisko, wiatr na dworze dmucha. Na talerzu, w domu kiełkuje... Rzeżucha.  
 Na wielkanocnym stole to ona króluje. Polana słodkim lukrem i gościom smakuje. Co 

to? Baba wielkanocna.  
 

2. Wydzieranka „Krokus” 
 

 
 

3. Spacer w poszukiwaniu wiosennych kwiatów. 

 

https://mamotoja.pl/pomysly-na-dekoracje-jajek-wielkanocnych,wielkanoc-film,1902,r22p1.html
https://mamotoja.pl/jak-udekorowac-koszyczek-wielkanocny-zdjecia,wielkanoc-artykul,30874,r1p1.html
https://mamotoja.pl/jak-udekorowac-koszyczek-wielkanocny-zdjecia,wielkanoc-artykul,30874,r1p1.html
https://mamotoja.pl/wyhoduj-rzezuche-razem-z-dzieckiem,wielkanoc-artykul,8150,r1p1.html
https://mamotoja.pl/przepis-na-babke-wielkanocna,przepisy-przepis,9430,r2.html

