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Temat tygodnia 

Wielkanoc 
Dzień Dobry „Biedronki” witam Was w kolejnym tygodniu.  

 

Wtorek 06.04.2021r.  

Temat: Grześ polubił wieś 

 

• „Na powitanie” – zabawa ruchowa 
 

• „Gdzie jest kogut?” – zabawa poszukiwawcza typu ciepło – zimno.  
Przed zabawą Rodzic przypomina zasady zabawy w ciepło – zimno. Dziecko siada na 
podłodze, rodzic/brat/dziadek  zakrywa oczy dziecku i chowa koguta-zabawkę (może być 
inna maskotka) w pokoju/mieszkaniu . Dziecko odkrywa oczy i szuka koguta, zgodnie ze 
wskazówkami. 
 
Filmik o zwierzętach na wsi 
https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U  
 

• „Turniej wiedzy o wsi” – dzielenie się zdobytą wiedzą, odróżnianie prawdy od 
fałszu. 

Rodzic podaje różne stwierdzenia dotyczące wsi, a dziecko mówią: tak lub nie.  
Zdania: 
– Kura znosi jajka. 
– Kwiaty rosną tylko na wsi. 
– Krowy pasą się na łąkach. 
– Krowy dają czekoladę. 
– Kot budzi rano ludzi pianiem. 
– Kury mieszkają w budzie. 
– Kaczki mają cztery łapy. 
– Kogut ma kolorowy ogon z piór. 
 

• „Domki dla zwierząt” – ćwiczenia manualne.  
Dziecko wycina lub wydziera z kolorowych gazet zdjęcia zwierząt, nakleja je na kartkę i 
dorysowują zwierzęciu domek. Gotowe prace układa na podłodze, nazywa swoje zwierzęta. 
Rodzic zadaje pytania dotyczące poszczególnych zwierząt (na temat niemądrego zachowania 
w stosunku do nich, np. zabieranie chomikowi jedzenia i śmianie się z niego, gdy próbuje je 
odzyskać, biegając za dzieckiem). Wniosek z rozmowy powinien być następujący: 
Powinniście umieć odróżnić dobre zachowanie od złego, wybrać właściwe, czyli mądre 
postępowanie w stosunku do zwierząt. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U
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Środa 07.04.2021r. 
 
Temat: Skąd się wzięła pisanka? 
 
 

• „Na powitanie” – zabawa ruchowa 

https://www.youtube.com/watch?v=zp91i-tru7Q 

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

 
• „Kurka na grzędzie” – usprawnianie stóp.  

Dziecko chodzi bosymi stopami po linie rozłożonej na dywanie: bokiem (środkiem stopy, na 
palcach), prosto. 
 
 

• „Czy jajko jest podobne do kury?” – dostrzeganie podobieństw i różnic.  
Dziecko przygląda się kurze oraz jajku. Zastanawiają się, czy jajko jest podobne do kury, 
wymieniają podobieństwa (jeśli takie dostrzegają) i różnice. 
 

   
 
 

• „Zabawy ze słowami” –stosowanie w zdaniach odpowiednich form rzeczowników 
oraz czasowników w czasie przyszłym i przeszłym.  

Rodzic mówi zdanie, dziecko dopowiada brakujący wyraz, np. Oto kot, bawię się z... (kotem). 
Mam pieska, bawię się z... (pieskiem). Oto miseczka, wlewam mleko do... (miseczki). To duża 
kanapa, kot wskakuje na... (kanapę). To wysoki płot, kot wskoczy na... (płot).  
 

https://www.youtube.com/watch?v=zp91i-tru7Q
https://www.youtube.com/watch?v=kWDQxrrKH_s
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Czwartek 08.04.2021r. 
 
Temat: Mamy i ich dzieci 
 
 

• „Na powitanie” – zabawa ruchowa 
 

• „Jaka jest mama?” – burza mózgów, opisywanie cech. 
 Rodzic pokazuje dziecku ilustracje: krowy, kotki, owcy. Pyta, jaka ich zdaniem może być 
każda z tych zwierzęcych mam. Odpowiedzi dzieci zapisuje na kartonie. Zadaje pytania 
pomocnicze, by przy każdej postaci dzieci powiedziały, że jest kochana, kocha swoje dziecko. 
 

             
 

    
 
 

• Praca z KP2.23 – rozwijanie wiedzy przyrodniczej i wiedzy ogólnej, ćwiczenie 
sprawności manualnej.  

Dziecko łączy w pary mamę i jej dziecko za pomocą nalepek ze śladami, następnie wybierają 
zwierzątko pasujące do koszyczka wielkanocnego i nalepiają je obok koszyczka. 

 
 

• „Kaczuszki” – zabawa ruchowa do znanej melodii.  
Dziecko tańczy poznany układ ruchowy do utworu „Kaczuchy” . Przypominają go wraz z 
rodzicem bez melodii, następnie z melodią. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94
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https://www.youtube.com/watch?v=XLMKZetKhOg 
 
 

• „Duży i mały to też para” – dobieranie par przeciwstawnych.  
Dzieci wyszukują w pokoju/mieszkaniu różne rzeczy należące do tego samego rodzaju, 
tworzą z nich parę, tak by jeden element był mniejszy, a drugi większy, np. duża i mała 
kredka, klocki, książeczki, lale, misie, auta). Dziecko prezentuje swoje pary. 
 
 
 
Piątek 09.04.2021r.  
 
Temat: Puszysty kotek lubi motek 
 

• „Na powitanie” – zabawa ruchowa 
 

• „Rysujemy kotka” – zabawa ruchowa z pokazywaniem, rysowanie postaci kota. 
Dziecko słucha piosenki „Rysujemy kotka”. Rodzic śpiewa i palcem rysuje treść na sobie i w 
powietrzu: 
 
Rysujemy kotka 
sł. i muz. Katarzyna Kulikowska 
 
Tu kółeczko, tu kółeczko. (kreślenie kółeczek na wysokości oczu) 
Tu małe usteczka. (rysowanie uśmiechu) 
To o kotku z czarną łatką (wskazuje na siebie) 
krótka jest bajeczka. 
Tu wąsiki, (rysuje wąsy palcami wskazującymi) 
tu ogonek, (pokazuje ręką z tyłu długi ogon) 
uszka dwa. (przykłada piąstki do głowy) 
Małe łapki i pazurki kotek ma. (dłonie na wysokości oczu – drapią powietrze) 
 
Dziecko naśladuje ruchy Rodzica, próbuje śpiewać. Następnie siada i  na dużych arkuszach 
rysuje kota według instrukcji z piosenki. Kolorują czarną łatkę. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ockp6Dam8VU 

 
 

• „Kocie grzbiety” – usprawnianie obręczy barkowej.  
Dziecko porusza się po dywanie na czworakach (nie na kolanach!) do piosenki „Rysujemy 
kotka”. Na przerwę w melodii robią koci grzbiet. 

 
 

• Praca z KP2.24 – kodowanie, ćwiczenie koordynacji wzrokowo -ruchowej i 
sprawności manualnej. 

Dziecko rysuje palcem drogę kota do kłębka, przelicza kostki. Taką samą drogę projektuje na 
dolnej kratownicy, korzystając z nalepek. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XLMKZetKhOg
https://www.youtube.com/watch?v=ockp6Dam8VU
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• „Puszysty kot”  

Rodzic włącza dowolną muzykę relaksacyjną i rozkłada na stoliku szablon kota – do 
ozdobienia przez dziecko. Dzieci używają do tego włóczki w różnych kolorach, przykleja 
kreseczki, ślimaki, tworzą wzory na kocie, dokleja wąsy, pompony. Gotową pracę wieszają na 
ścianie/lodówce. Rodzic przyczepia obok kota motek na sznurku. 
 
Wyjaśnia znaczenie słowa motek (nici, przędza itp. zwinięte luźno w podłużny pęczek lub 
nawinięte na szpulkę), prosi dzieci o powtórzenie. Pyta: Czy ktoś z was ma w domu kota? 
Zauważyliście, w jaki sposób koty czyszczą swoje piękne puszyste futerko? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Eh_dH40FRhc  

 

 

Życzę Wam miłej pracy  

Ciocia Karolina 

 

Drodzy Rodzice, serdecznie zachęcam do wysyłania zdjęć Waszych pociech podczas zajęć 
oraz wykonanych przez nich prac. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Eh_dH40FRhc
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