
ZADANIA DLA DZIECI  Z GRUPY „SMERFY” 

26.03.2020 r. (czwartek) 

1. „Jestem dzielny, samodzielny”. 

 Odtwarzanie przez dzieci treści opowieści ruchowej: 

Jak co dzieo rano gdy budzik dzwoni drrrr… każdy przedszkolak jest już wyspany. Otwiera 

oczy, podnosi głowę, już jest gotowy by wstad (dzieci wstają). Po takiej nocy dobrze 

przespanej mocno się przeciągamy. Raz w jedną stronę, raz w drugą stronę. I teraz na pewno 

już się obudziliśmy! 

Więc co teraz robid? Przedszkolak wie! Najpierw się umyd musimy! Więc do łazienki ładnie 

pójdziemy, a tam umyjemy rączki, buzię, szyję… no i zęby też przedszkolak myje. Więc 

bierzemy szczoteczki i pastę. Okręcamy pastę, wyciskamy na szczoteczkę i szorujemy…. 

Hmmm chyba już jesteśmy czyściutcy. 

Więc zapraszam na śniadanie. Siadamy do stołu, jemy kanapeczki, pijemy herbatkę. Ale co 

to, za gorące, więc dmuchamy by ostudzid ją troszkę. Śniadanko zjedzone?! Oczywiście. Więc 

pora do przedszkola się wybrad. 

Ubieramy spodnie. Najpierw na jedną nogę, potem na drugą nogę, szybko też skarpetki 

włożę! Teraz bluzkę nakładamy najpierw przez głowę, i dwie rączki wkładamy. No już prawie 

gotowi jesteśmy! Teraz tylko buty nakładamy na jedną nogę i na drugą też! Kurtkę 

nakładamy ,szalika na szyję, czapkę na głowę i gotowe! 

Bierzemy mamę za rękę i ruszamy w drogę! Najpierw powoli spacerkiem, teraz przyśpieszamy bo już 

czas nas goni, teraz biegiem ruszamy do drzwi przedszkolnych. STOP! Jesteśmy na miejscu, więc do 

szatni wchodzimy i się rozbieramy. Ściągamy czapkę, szalik, rękawiczki, kurtkę buty. Zakładamy 

kapcie na jedną nogę na drugą też. Na pożegnanie mamie machamy, najpierw jedną rączką, teraz 

drugą i buziaka posyłamy… I do sali w poskokach wesołych ruszamy. A tam pani do kółeczka z 

uśmiechem nas woła, włącza muzykę i do zabawy zaprasza: 

https://www.youtube.com/watch?v=RrsdZz3wkCo 

27.03.2020 r.  (piątek)  

1. Utrwalenie piosenki „Wiosenny rock”  
 
1.Kto lubi kolor zielony, 
Kto z wiosną w zielone gra 
Ten nigdy nie jest zmartwiony, 
Ten uśmiech wesoły ma. 
 
Ref: Wiosną można iśd na spacer 

https://www.youtube.com/watch?v=RrsdZz3wkCo


I nie zmarznie się na kośd. 
Wiosną całkiem jest inaczej, 
Wiosna to jest miły gośd. 
 
2.Kto lubi kwiaty i łąkę, 
Kto lubi słooce i wiatr, 
Kto chciałby spotkad biedronkę 
Niech idzie wraz ze mną w świat. 
 
Ref: Wiosną można iśd na spacer 
I nie zmarznie się na kośd. 
Wiosną całkiem jest inaczej, 
Wiosna to jest miły gośd. 

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

30.03.2020 r. (poniedziałek) 

1. Słuchanie opowiadania „ W marcu jak w garncu  -  O marcu, pannie Juliannie i o ptaszku”  

L. Krzemienieckiej.  

- Zbudził raz marzec pannę Juliannę. 

- Spójrz, jak słoneczko błyszczy poranne! Idźże czym prędzej na spacer miły. Już wszystkie 
panny to uczyniły. 

- Pyta Julianna tuż przed okienkiem: 

- A jaką marcu wziąd mam sukienkę? 

- Weź tę leciutką, tę w kwiatki, zwiewną, pogoda ładna będzie na pewno. I kapelusik – ten z 
różyczkami. I pantofelki – te z dziureczkami. 

- Biegnie Julianka wesoła taka, zdejmuje lekką suknię z wieszaka. Bierze kapelusz pełen 
różyczek. Frr… już wybiegła. Mknie przez ulicę i myśli sobie: pójdę w aleję, już się tam wiosna 
na drzewach śmieje. 

- Lecz marzec psotnik pannę dogania, chmurami szybko niebo zasłania. Namieszał deszczu i 
chlusnął z cebra. Panna Julianna narobi krzyku. 

- Ej psotny marcu, psotny deszczyku. 

Rozmowa z dziedmi na temat kapryśnej, marcowej pogody. 

31.03.2020 r. (wtorek) 

1. „Wiosenne kwiaty” – praca plastyczna, kwiaty wykonane przy użyciu filtrów do kawy. 

https://www.youtube.com/watch?v=N8dOXFlBHsQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=orGOVcXq-qw
https://www.youtube.com/watch?v=N8dOXFlBHsQ


1.04.2020 r. (środa) 
 
1. „Jak sprawdzid czy jajko jest świeże?” – eksperymentowanie. 
(potrzebujemy dwa jajka: świeże i stare oraz dwie szklanki z wodą) 
Rodzic wlewa do dwóch szklanek wodę (po pół szklanki), prezentuje dzieciom dwa jajka i 
pyta: Czy wiecie po czym poznać, że jajko jest świeże?. Prosi dziecko, aby włożyło do każdej 
szklanki po jednym jajku i obserwowało, co się z nim dzieje. Czy w obu szklankach jajka 
zachowują się tak samo? Jajko, które jest świeże opada na dno, a to, które jest stare opada 
na dno. 
 
2.04.2020 r.  (czwartek) 
 
1.  Słuchanie piosenki:  „Maszeruje wiosna” 
 

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 świergoczą 
głośno i wesoło. 
Maszeruje wiosna w ręku 
trzyma kwiat gdy go 
w górę wznosi 
zielenieje świat ! 
 
Nosi wiosna dżinsową 
kurteczkę, na ramieniu 
małą torebeczkę. 
Pewnie żuje gumę i robi 
balony, a każdy z nich  
jest zielony. 
Ref. Maszeruje wiosna…… 

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw 
 
3.04.2020 r. (piątek) 
 
1. Zabawy ruchowe 

 Czarodziejskie szkatułki. 

Wszyscy uczestnicy kucają w rozsypce, głowę chowając w kolana. Słuchają uważnie narracji 

prowadzącego i starają się odtworzyd gestami przedstawianą historię. Prowadzący mówi: 

"Jesteście czarodziejskimi szkatułkami. Jesteście bardzo małe i szczelnie zamknięte. A teraz 

szkatułki powolutku się otwierają...i wychodzi z nich...ryba." Przez chwilę dzieci krążą 

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


swobodnie po sali naśladując wybrane zwierzę, przedmiot. Gdy narrator wznawia opowieśd, 

ilustrują ją ruchem. "A teraz wszystkie pudełka z powrotem się zamykają ".  W następnych 

rundach z pudełek mogą wychodzid: 

- kurczaczki, 

- wiosenne kwiaty, 

-mruczące koty oraz dowolna ilośd postaci przywołanych przez prowadzącego. 

Na koocu ze szkatułek wychodzą znowu ludzie. 

Śmieszna wędrówka. 

Dzieci z rodzicami ustawiają się w szeregu. Na samym początku staje prowadzący. Wyjaśnia 

dzieciom, że wszyscy razem odbędą śmieszną wędrówkę i, że powinny jak to możliwe 

wiernie naśladowad jego ruchy. Razem wyruszają i idą po: ostrych kamieniach, miękkim 

mchu, wodzie, piasku, lepkim podłożu. Wraz z grupą można tworzyd różne inne warianty 

zabawy. 

Wiosenna burza. 

Dzieci siedzą przy stole. 

za chmurami i nadciągnęła burza". Dzieci palcami obu rąk "wędrują" po stole. 

Narracja: "Wszyscy próbują się schowad". Przedszkolaki opierają o krawędź stołu same kooce 

palców. 

Narracja: " Zaczyna już kropid deszcz". Dzieci jednym palcem pukają lekko w blat stołu. 

Narracja: "A potem spadają pierwsze duże krople deszczu".  Uczestnicy pukają na przemian 

dwoma palcami w blat. 

Narracja: "Deszcz pada i pada i pada".  Dzieci bębnią wszystkimi palcami po stole. 

Narracja: "Deszcz pada coraz bardziej rzęsiście. W koocu leje jak z cebra". Dzieci wykonują 

gest zacierania rąk. 

Narracja: "Nagle zaczyna padad grad, mimo, że jest wiosna". Przedszkolaki pukają kostkami 

palców o lat stołu. 

Narracja: : " Na niebie pojawiają się błyskawice".  Dzieci szybko - jak błyskawica- wyrzucają 

ręce do góry. 

Narracja: "Słychad donośne grzmoty". Dzieci biją pięściami w stół. 

Narracja: " Stopniowo burza cichnie". Uczestnicy uderzają powierzchnią dłoni o krawędź 

stołu. 

za chmurami i nadciągnęła burza". Dzieci palcami obu rąk "wędrują" po stole. 

Narracja: "Wszyscy próbują się schowad". Przedszkolaki opierają o krawędź stołu same kooce 

palców. 

Narracja: " Zaczyna już kropid deszcz". Dzieci jednym palcem pukają lekko w blat stołu. 

Narracja: "A potem spadają pierwsze duże krople deszczu".  Uczestnicy pukają na przemian 

dwoma palcami w blat. 

Narracja: "Deszcz pada i pada i pada".  Dzieci bębnią wszystkimi palcami po stole. 



Narracja: "Deszcz pada coraz bardziej rzęsiście. W koocu leje jak z cebra". Dzieci wykonują 

gest zacierania rąk. 

Narracja: "Nagle zaczyna padad grad, mimo, że jest wiosna". Przedszkolaki pukają kostkami 

palców o lat stołu. 

Narracja: : " Na niebie pojawiają się błyskawice".  Dzieci szybko - jak błyskawica- wyrzucają 

ręce do góry. 

Narracja: "Słychad donośne grzmoty". Dzieci biją pięściami w stół. 

Narracja: " Stopniowo burza cichnie". Uczestnicy uderzają powierzchnią dłoni o krawędź 

stołu. 

Narracja: "Nadarza się okazją, aby prędko pobiec do domu". Dzieci przebiegają palcami 

szybko po blacie stołu i chowają ręce pod jego krawędzią. 

Narracja: "Chmury przerzedzają się na niebie, zza nich wygląda słooce. Wszyscy się cieszą!". 

Dzieci rysują w powietrzu słooce i klaszczą. 

Malowanka na plecach.  Zabawa w parach. 

Dzieci z rodzicami nawzajem "malują" sobie na plecach różne przedmioty i zgadują co to jest. 

Zaczynamy od prostych form, jak np. piłka, kwiatek, dom, przechodząc później do bardziej 

skomplikowanych jak np. bałwan, samochód, żaglówka. 

 
6.04.2020 r. (poniedziałek) 
 
1..Słuchanie wiersza „Pisanki, pisanki” (autor nieznany) 
   
Pisanki, pisanki                                   
z tęczy malowanki,  
Przedziwne kolory,                                  
napisy i wzory. 
 
Poczekam cierpliwie 
i może zobaczę , 
w jakim kolorze 
wyjrzy kurczaczek.                                    
 
Rozmowa na temat wiersza: 
- z czego robimy pisanki?, 
- jak możemy ozdobid jajka?, 
- czy z pisanki może wyklud się kurczaczek?. 
 
 
 
 
 
 
 



7.04.2020 r. (wtorek) 
 
1. Ćwiczenie grafomotoryczne – rysuj po śladzie, pokoloruj obrazek.  

 
 



8.04.2020 r. (środa)  
1.”Połącz w pary  takie same obrazki” – (przed przystąpieniem do pracy krótka rozmowa na 

temat zwiastunów wiosny). 

 



 

9.04.2020 r. (czwartek) 

1. „Zataocz tak jak ja”, czyli skoordynowany ruch. 

 Zabawę  można przeprowadzid w parach, małych 

grupach lub zbiorowo. Wybrana osoba, może to byd mama lub tata, wykonuje ruchy do 

dowolnego utworu muzycznego, a przedszkolaki próbują je jak najdokładniej naśladowad. Na 

początku powinny to byd proste gesty, by następnie coraz bardziej się komplikowad. 

 

10.04.2020 r. (piątek) 
1.Ćwiczenie relaksacyjne „Czarodziej” -  przy muzyce P.  Czajkowskiego „Walc kwiatów”. 
https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc 

Pewnego razu żył sobie  czarodziej, który spełniał dobre marzenia wszystkich, którzy go o to 
prosili. Połóżcie się na kocykach, zamknijcie oczy i spróbujcie pomyśled, o co poprosilibyście 
czarodzieja. Może to byd jakaś zabawka, ale musicie czarodziejowi w myślach pokazad 
dokładnie jak ma to wyglądad, może to byd również jakieś wydarzenie, które chcielibyście, 
aby się wam przydarzyło. Później mi opowiecie. Kiedy ucichnie muzyka czarodziej zabierze 
wasze marzenia i spróbuje je spełnid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc
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