
14.04. – 17.04.2020 

ZADANIA DLA DZIECI MŁODSZYCH Z GRUPY SMERFY                                        

14.04.2020 (wtorek) 

1. Słuchanie opowiadania J. Papuzioskiej „Agnieszka opowiada bajkę”. 

 Kiedy mama wróciła z pracy i zjadła obiad, Agnieszka usiadła jej na kolanach i zapytała: – Czy 

chcesz, mamo, posłuchad nowoczesnej bajki o kotku? – Bardzo chcę! – zawołała mama. – 

Więc posłuchaj: Żył, był sobie w nocy, w mieszkaniu mały kotek, który szukał swojej mamusi. 

Chodził, chodził, aż spotkał małego pieska. – Czemu płaczesz, mały zwierzaczku? – spytał 

piesek, który nigdy w życiu nie widział kota. – Zgubiłem swoją mamusię. Zaprowadź mnie do 

niej – szlochał kotek. – A jak wygląda twoja mamusia? Powiedz mi, to ci pomogę jej szukad. – 

Ma miękkie, puszyste futerko… – powiedział malutki kotek. – Ach, tak! – szczeknął radośnie 

piesek. – To przestao szybko płakad, bo bardzo dobrze znam twoją mamusię. Chodź, 

zaprowadzę cię do niej! I pobiegli razem do pokoju. Tam leżał przed łóżkiem futrzany 

dywanik. Wiesz, taki jak mój. – Masz tu swoją mamusię i nie becz! – powiedział z dumą 

piesek. Ale kotek, zamiast się ucieszyd, zapłakał jeszcze głośniej: – To nie jest moja mamusia! 

To futrzany dywanik przed łóżkiem! Zaprowadź mnie do prawdziwej mamusi! A mówiłeś, ze 

ma puszyste futerko… – zmartwił się piesek. – To jaka jest naprawdę ta twoja mamusia? – 

Moja mamusia ma też czarny ogonek, którym zamiata po podłodze… – Trzeba było od razu 

tak mówid! Znam takie coś, co zamiata po podłodze, tylko nie wiedziałem, że ono jest twoją 

mamusią. Chodź, zaprowadzę cię do niego. I piesek zaprowadził kotka do przedpokoju, gdzie 

stała szczotka do zamiatania. – A co kotek na to? – dopytywała się mama. – No więc kotek 

znów płakał i powiedział, że to wcale nie jego mamusia, bo jego mamusia jest całkiem inna. 

Mruczy mu kołysanki i patrzy na niego zielonymi oczyma, które świecą w nocy jak latarki. – 

Śpiewa kołysanki? Piosenki? – ucieszył się piesek. – Błyska zielonym okiem? Idziemy. I 

zaprowadził małego kotka tam, gdzie stało radio i wygrywało różne piosenki, i mrugało 

zielonym okiem. – To już chyba na pewno będzie twoja mamusia – powiedział. – Tylko jedno 

oko sobie zamknęła, a drugim mruga. – Nieprawda! To nie jest moja mamusia! – rozpłakał 

się znowu kotek. – To jest przecież radio! – No więc, jaka jest naprawdę twoja mamusia? Bo 

ciągle mówisz co innego! – Moja mama – pisnął kotek – karmi nas codziennie mleczkiem… – 

No, nareszcie słyszę coś mądrego! Zaraz cię zaprowadzę do osoby, która wszystkich w tym 

domu karmi. I zaprowadził kotka do tapczanu, gdzie spała prawdziwa mamusia, ale nie kocia, 

tylko ludzka, taka jak ty. Kotek przyjrzał się tej mamusi i powiedział: – To jest mamusia małej 

dziewczynki, a nie małego kotka! I znów chciał płakad, ale ta prawdziwa mamusia, taka jak ty, 

usłyszała przez sen, jak kotek i piesek rozmawiają, i obudziła się. – A jaki był koniec tej bajki? 

Zgadnij, mamo – pytała Agnieszka. – Chyba – powiedziała mama – chyba… ta prawdziwa 

mama jakoś zaopiekowała się małym kotkiem. Tak? – Zgadłaś, zgadłaś, mamo! – ucieszyła się 

Agnieszka. – Bo każda mama pożałuje każdego małego dziecka. Prawda? I to może byd kocie 

dziecko też! Ja też tak sobie pomyślałam! I dlatego właśnie zaraz coś ci pokażę! Poczekaj 

chwilę! Agnieszka wybiegła z pokoju i wróciła, niosąc na rękach małego, chudego kociaka. – 



Widzisz, mamo – to jest właśnie maleoki kotek, co nie ma mamusi. Siedział na schodach i 

płakał. Ja go przyniosłam, bo pomyślałam, że ty się na pewno zgodzisz, żeby u nas został! 

Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania: 

- kto opowiadał bajkę? 

- kogo szukał kotek? 

- co stało się z małym, zagubionym kotkiem? 

2. „Mój konik” – zabawa ruchowa z elementem podskoku i skoku. 

 Dzieci, wykonując polecenia rodzica naśladują biegające konie: stęp – powoli, z niewysokim 

unoszeniem stóp. Galop – podczas biegu wykonywanie podskoków: odbijanie się jedną nogą, przy 

czym noga pozostająca z tyłu wykonuje silne odepchnięcie. Kłus – rytmiczny bieg z unoszeniem kolan, 

palce obciągnięte. Skok przez przeszkodę – „konie” biegają po pokoju . Dobiegają do rozciągniętej na 

podłodze skakanki i przeskakują ją. 

15.04.2020 (środa) 

1. Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki „Dziadek fajną farmę miał”. 

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo, 
Kurki na niej hodował, ijaijaoooo, 
Kurki koko tu i koko tam, 
Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko, 
Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo. 

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo 
Krówki na niej hodował, ijaijaoooo, 
Krówki muu tu i muu tam, 
Mu tu, mu tam, ciągle tylko muu. 
Kurki koko tu i koko tam, 
Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko, 
Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo. 

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo, 
Świnkę na niej hodował, ijaijaoooo, 
Świnka chrumchrum tu i chrumchrum tam, 
Chrum tu, chrum tam, 
ciągle tylko chrum chrum. 
Krówki muu tu i muu tam, 
Mu tu, mu tam, 
ciągle tylko muu. 
Kurki koko tu i koko tam, 
Ko tu, ko tam, 
ciągle tylko koko, 
Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo. 



Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo 
Kaczki na niej hodował, ijaijaoooo, 
Kaczki kwakwa tu i kwakwa tam, 
Kwa tu, kwa tam, 
ciągle tylko kwaaa. 
Świnka chrumchrum tu i chrumchrum tam, 
Chrum tu, chrum tam, 
ciągle tylko chrum. 
Krówki muu tu i muu tam, 
Mu tu, mu tam, 
ciągle tylko muu. 
Kurki koko tu i koko tam, 
Ko tu, ko tam, 
ciągle tylko koko, 
Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo. 

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ 

 

2. „Papierowe kule” – zabawa zręcznościowa. Papierowe kule to ulubione zabawki kotów. 

Pobawcie się nimi i wy. Z niepotrzebnych już gazet wykonajcie papierowe kule wielkości piłki 

do tenisa. Powinny byd ciasno zgniecione i dla wzmocnienia owinięte taśmą. Zabawa polega 

na wyrzucaniu kuli w górę i łapaniu jej do dużego plastikowego kubka. 

 

16.04.2020 (czwartek ) 

1.„Menażeria” – praca plastyczna techniką orgiami.  Proponujemy wykonanie portretu 

zwierzęcia metodą orgiami. Pokazujemy  dzieciom, jak składając na pół koła i kwadraty 

„wyczarowad” swojego pupila. Tułów powstanie z pokaźnych rozmiarów koła. Należy je 

przykleid pośrodku kartki złożoną krawędzią ku górze. Kilka małych kółek lub kwadracików, 

oczywiście złożonych na pół i naklejonych tak, by stanowiły linię, utworzy ogon. Jeszcze 

cztery łapy, wydłużony, okrągły lub spiczasty pyszczek oraz uszy. W zasadzie zwierzak 

gotowy. Można jeszcze mazakiem dorysowad oczy, pazury, wąsiki i zęby. Pokaż dzieciom 

kilka wariantów wykonania pracy. Zaznacz koniecznie, że nawet wówczas, gdy któraś z części 

ciała zwierzęcia powinna mied, według wykonawcy pracy, kształt koła, to należy zrobid  z 

dwóch kół złożonych na połowy i przyklejonych blisko.  

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ


 

 

17.04.2020 (piątek)     

1. Zabawa matematyczna „Magiczna liczba 5”.  

 Wyliczanka „Palce" wg K. Sąsiadka (dziecko wraz z rodzicem rytmizuje tekst) 

Jeden palec, drugi, trzeci, 

tak umieją liczyd dzieci, 

czwarty, piąty palec mam. 

Widzisz umiem liczyd sam. 

 „Wiewiórki liczą orzechy" 

Dzieci wiewiórki wkładają do swojej dziupli (mogą to byd talerzyki, serwetki) po 5 orzechów, 

guzików ( do wyboru), przeliczają.  Pokazują na palcach ile orzechów jest w dziupli. Gdy 

wiewiórki śpią rodzic podchodzi do dziupli i zabiera po 2 orzechy. Na klaśnięcie rodzica 

wiewiórki budzą się, liczą orzeszki... Co wiewiórki zauważyły? Dzieci  stwierdzają, że 

orzechów jest mniej. Liczą i pokazują na palcach ile teraz mają orzechów.  Rodzic pyta ile 

orzechów było? Dzieci  kładą dłoo na podłodze, orzechy przykładają po jednym do każdego z 

palców, zaczynamy od kciuka..... liczymy palce: jeden, dwa, trzy. Na palcach jest wiadomośd 

ile orzechów jest w dziupli. Wiewiórki znowu śpią, rodzic dodaje po 2 orzechy. Na klaśnięcie 

wiewiórki budzą się. Zaglądają do dziupli i stwierdzają, że orzechów jest więcej (kto wie, 

może powiedzied o ile?). Rodzic za każdym razem dokłada lub zabiera inną liczbę orzechów. 


