
ZADANIA DLA DZIECI Z GRUPY„MISIE”. 

26.03.2020 (czwartek) 

1.  Zabawa twórcza.  

Rodzic zaczyna zabawę: 

- czerwony jak ...dziecko odpowiada np. pomidor, serce, itd. 

- zielony jak …trawa, itd. 

- czarny jak… 

- niebieski, jak … 

- wymieniamy kolejne kolory … 

Itd. Po wyczerpaniu pomysłów, rolę prowadzącego przejmuje dziecko. 

Jeśli dziecko ma ochotę, bawimy się dalej. Dotknij „rzecz” w kolorze: czerwonym, 

żółtym, itd. Po pewnym czasie następuje zmiana prowadzącego zabawę. 

 

Masażyk relaksacyjny: rodzic- dziecko, dziecko- rodzeństwo. 

Słońce świeci (masujemy otwartymi dłońmi plecy) 

Pędzą konie (oklepujemy plecy) 

Idą słonie po betonie (stukamy piąstkami) 

Idzie pani na szpileczkach (stukamy w plecy palcami wskazującymi) 

Płynie wąska rzeczka (głaszczemy plecy jedną ręką i robimy slalom) 

Pada deszczyk (udajemy, że gramy na pianinie) 

Przeszedł dreszczyk? 

 

27.03.2020 (piątek)  

1. „Marcowa pogoda”- praca plastyczna. 

Na kartce narysujcie kilka oznak wczesnej wiosny,  np. słonko, chmurkę z deszczem, 

chmurkę ze śniegiem, krokusa, trawkę, bociana,  itp. Wytnijcie rysunki ,nie po liniach, 

każdy oddzielnie. Na drugiej kartce narysujcie kontur wielkiego garnka i wklejcie 

narysowane i wycięte obrazki. 

 

 



  Rytmizowanie słów z jednoczesnym klaskaniem: 

Wymieniamy dowolne słowa, dziecko rytmicznie dzieli na sylaby. 

Np.  drzewo- drze- wo 

- kwiaty- kwia- ty, itd. 

 Możemy utrudniać zabawę wymieniając dłuższe i „nieznane”  słowa (pamiętając o 

wyjaśnieniu dziecku, co one oznaczają). 

 

30.03.2020 (poniedziałek)  

1.  Słuchanie wiersza E. Stadtmüllera „Witaj wiosno” 

Szła wiosna po łąkach, 

szła cała w skowronkach 

z gołą głową, bosa 

z kwiatami we włosach. 

Zobaczyły ją z daleka 

małe jaskółeczki. 

Wyśpiewały wszystko 

biedronkom znad rzeczki. 

Zabzyczała łąka 

kapelą wesołą. 

Trzmiel przygrywał skocznie, 

na puzonie pszczołom. 

Świerszczyk na skrzypeczkach 

zacinał od ucha. 

Buczał bąk na tubie, 

na grzebieniu mucha. 

Dołączyły bociany 

ze swym klekotaniem, 

zarechotał żabi chórek. 

Cóż za powitanie! 

 

Rozmowa o wierszu- kto szedł po łąkach? Jak wyglądała wiosna? Jakie ptaki i owady 

powitały wiosnę? Co one robiły? 

 

31.03.2020 (wtorek)  

1. „Wiosenny motyl”- praca plastyczna (serwetka, klamerka, drucik, farba albo pisak) 

Możemy wykorzystać białe chusteczki ozdobić je wg swoich pomysłów. 



 

01.04.2020 (środa)  

1.Zabawy matematyczne. 

Przygotowujemy kolorowe paski papieru (równa wielkość),  figury geometryczne- 

mogą być wycięte z białej kartki papieru po 3, 4 lub 5( stopniujemy poziom trudności) 

z każdej figury,  ale różnej wielkości, kostkę do gry. 

Przebieg: 

„Ułóż podany rytm”- dziecko układa wg wzoru ułożonego przez rodzica (np. pasek 

czerwony, żółty, niebieski, biały, czerwony, żółty, niebieski, biały itd.- tworzy kolorowy 

dywanik). Powtarzamy z różnymi kolorami i i dostosowujemy ilość pasków do 

możliwości dziecka. 

„Rzut kostką”- rzucamy kostkę do gry, dziecko liczy kropki i skacze tyle razy ile 

wskazuje liczba kropek. 

„Od najmniejszej do największej figury”- rozsypujemy figury tego samego koloru, ale 

różnej wielkości. Dziecko segreguje np. trójkąty od najmniejszego, do największego, 

potem koła …, itd. Ilość figur dopasowujemy do możliwości dziecka. 

 

02.04.2020 (czwartek)  

1. Zabawy muzyczno - ruchowe z gazetą i paputkami .  

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

https://www.youtube.com/watch?v=-v3t0Ks0dQk 

03.04.2020 (piątek) 

 

1.Osłuchanie z piosenką „Z Wiosną”. Zabawa rytmiczno- taneczna do piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=MYQbYYVelR0 

06.04.2020 (poniedziałek) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SDPUxHRFJts
https://www.youtube.com/watch?v=-v3t0Ks0dQk
https://www.youtube.com/watch?v=MYQbYYVelR0


1. Historyjka obrazkowa „Przygoda zajączka Szaraczka”- ułóż wg kolejności zdarzeń i 

opowiedz. (załącznik nr 1). Rozmowa kierowana rodzica z dzieckiem o zbliżających się 

Świętach Wielkanocnych. 

 

07.04.2020 (wtorek) 

 

1.Zabawy matematyczne połączone z aktywnością ruchową. 

Próby rozwiązywania zadań z treścią „Na przyjęciu urodzinowym”. Przygotować: 

stolik, krzesełka, sztućce, zastawę (może być „zabawowa”), misie, klocki. Zaczynamy! 

- proszę nakryć na 2 osoby dorosłe i 2 dzieci, ile to będzie razem? 

- niestety 2 osoby nie dotrą, proszę poprawić, ile nakryć zostało przy stole? 

- proszę włączyć do zabawy 2 misie i posadzić je przy stole jako gości,  

- 2 kolejne osoby odmówiły przyjścia,  dziecko z rodzicem przysiadają się do 2 

misiów, ile jest teraz gości? 

- mam 2 cukierki, czy starczy dla wszystkich gości? 

- ile cukierków muszę donieść, aby starczyło dla nas i  misiów? 

- poczęstuj wszystkich gości ciastkami (klocki), po 1 dla każdego, ile ciastek 

potrzebujesz? 

- posprzątaj 2 nakrycia, bo misie wracają do domu, ile zostało jeszcze nakryć? 

- zobacz, przyniosłam Ci w prezencie samochód i motor, jak myślisz, ile one mają 

razem kół?  

- sprawdź- dziecko przelicza. 

Czas trwania zabawy i poziom trudności pytań dostosowujemy do możliwości 

dziecka. Nie zapominamy o używaniu form grzecznościowych. Na zakończenie 

„urodzin” możemy urządzić spontaniczne tańce wg uznania rodzica i chęci dzieci. 

  

8.04.2020 (środa)  

  

1. Wykonanie grzechotki z butelki plastikowej, nasion lub makaronu (można okleić 

butelkę różnym materiałem- kolorowy papier, plastelina, gazety- inwencja własna). 

Akompaniament perkusyjny wymyślany przez dziecko, do znanych piosenek 

przedszkolnych. Może w tej zabawie uczestniczyć cała rodzina. 

 

  



 

 O9.04.2020 (czwartek) 

1. Utrwalenie wiersza „Wiosenny czarodziej” Doroty Gellner. 

„Czary – mary, fiku – miku, 

szedł czarodziej po trawniku. 

Niósł w plecaku fiołki, róże 

a stokrotki gdzie? W kapturze! 

Rzucał kwiaty gdzie się dało, 

żeby wszędzie coś pachniało. 

Koło ławki, koło krzaka, 

jakie kwiaty? Te z plecaka! 

W piaskownicy palmy sadził – 

nawet nieźle sobie radził 

no i huśtał na huśtawce 

rozczochrane dwa dmuchawce. 

Wyczarował, czary-mary, 

na kałużach nenufary 

aż podwórko zmienił w śliczny 

mały ogród botaniczny”. 

„Zabawa w sylaby” 

Rytmizowanie słów z jednoczesnym klaskaniem: 

Wymieniamy dowolne słowa, dziecko rytmicznie dzieli na sylaby. 

Np.  drzewo- drze- wo 

- kwiaty- kwia- ty, itd. 

 Możemy utrudniać zabawę wymieniając dłuższe i „nieznane”  słowa (pamiętając o 

wyjaśnieniu dziecku, co one oznaczają). 

 

10.04.2020 (piątek) 

 

1. Wielkanocne dekoracje (do wyboru) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 1 



 

 
 

 

 

 

 

 


