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Poniedziałek 30.03  

1. Spacerek- dziecko spaceruje przy muzyce, może chodzić za rękę z rodzicem, po czym 

rodzic wyłącza muzykę i wydaje różne polecenia, np. skaczemy na jednej nodze, obracamy 

się dookoła, kucamy, robimy 3 podskoki itp.  

Przykładowa muzyka: https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo&t=86s 

2. Oglądamy z dzieckiem bajkę „Traktorek- Prace rolnika” Rozmowa na temat tego co robi 

rolnik, jakie maszyny pomagają mu w pracy.  

https://www.youtube.com/watch?v=lTcGP0AFwSg 

3. Składamy traktor z figur geometrycznych na wzorze. Wycinamy figury geometryczne, 

rozkładamy je przed dzieckiem, a zadaniem dziecka jest na początku odnaleźć i dopasować 

(położyć na wzorze) figury, a następnie je przykleić.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo&t=86s
https://www.youtube.com/watch?v=lTcGP0AFwSg


 

4. Rysowanie. Na tacy lub w pojemniku wysypujemy produkty sypie, np. kaszę, ryż. 

Próbujemy z dzieckiem narysować figury geometryczne, które potrzebne były do zbudowania 

traktora. Na początek rodzic ujmuje palec wskazujący dziecka i wspólnie rysują figury 

geometryczne, np. koło, kwadrat. Następnie dziecko samodzielnie rysuje. Możemy 

spróbować rysować inne kształty litero-podobne lub poznane litery czy cyfry. Warto pobawić 

się w zabawę „Zgadnij, co narysowałem”. Rodzic rysuje na tacce, np. koło a zadaniem 

dziecka jest powiedzieć co narysował rodzic, następnie dziecko rysuje a rodzic zgaduje. 

Wtorek 31.03 

1. Słuchamy piosenki „Jadę traktorem” https://www.youtube.com/watch?v=p2pVf_QwpQ8  

Tekst piosenki: „Jadę traktorem, jadę traktorem widzę przed sobą szerokie pole, Ja tu kieruję, 

ja tu dowodzę traktorem jeżdżę nigdzie nie chodzę. Nie samochodem, ani rowerem. Żadnym 

szybowcem, helikopterem, nie hulajnogą, ani saniami traktor najlepszy jest sprawdźcie sami. 

Mój traktor w pracy na polu pomoże, mój traktor sieje, kosi i orze. Ma jedną wadę tego 

żałuję, że jeden fotel w nim się znajduje. Gdy na podwórko nim kiedyś wjadę, kolegom dam 

wtedy radę, Żeby traktory wszyscy kupili i razem ze mną razem jeździli. Traktor ma koła 

naprawdę duże, bez trudu każdą pokona kałużę. Jeździć traktorem nie lada gratka na wsi na 

polu u mego dziadka. Traktor czerwony mój ulubiony, jeżdżę nim cały rozanielony, Mijając 

lasy, łąki i góry żałuję tylko, że jest z tektury.  

 Słuchając piosenki można też np. uderzać na zmianę rękami u uda, klaskać 

rytmicznie, tupać; 

 Proponujemy zabawę ruchową, by dziecko trzymając plastikowy talerz lub kółko 

(kierownicę) poruszało się zgodnie z rytmem piosenki; 

  Pytamy dziecko np. Czym jedzie chłopiec? Jaki kolor i jakie koła ma traktor? Jakie 

prace w polu pomaga zrobić chłopcu traktor. 

https://www.youtube.com/watch?v=p2pVf_QwpQ8


 

2. Wprowadzenie litery N, n  

 „N jak noga” – prezentacja litery w wyrazie. Pokazujemy dziecku plansze literą N. Prosimy 

dziecko o wyklaskanie słowa zgodnie z modelem sylabowym: no-ga. Dziecko wraz z 

rodzicem liczy sylaby w wyrazie oraz ćwiczy wyróżnianie głoski, którą słychać na początku i 

na końcu wyrazu. 

 

N n 

 

noga 
 

Źródło: opracowanie własne 

Przygotowujemy przedmioty zaczynające się na literkę N, np. nożyczki, notes, nakrętka, nitka 

oraz na inne, np. kubek, łyżka. Prezentujemy je dziecku, mówiąc ich nazwy (akcentujemy 

literkę N). Prosimy dziecko, aby podało przedmioty zaczynające się na literkę N.   Nazywamy 

przedmioty na literkę n, które uda wam się odszukać (przedmioty, obrazki). Odszukujemy 

literkę w książeczkach, gazetach. 

Spotkanie z literką N n jest tutaj : https://www.youtube.com/watch?v=eGDDZh9FY0I  

https://www.youtube.com/watch?v=eGDDZh9FY0I


3. Ozdabiamy literkę N. Zachęcamy dziecko do ozdobienia wałeczkami z plasteliny, masy 

solnej, można pokolorować, wykleić,( może uda się ułożyć kontury np. z groszków, 

makaronów, guzików itp.) 

https://www.myteachingstation.com/vault/2599/web/articles/reading/alphabet/Uppercase-

Letter-N-Template-Printable.jpg  

4. Uzupełniamy kartę pracy. Znajdź, wszystkie małe i duże litery N. Pokoloruj je. 

https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2019/08/n.png 9.  

5. Stymulacja węchowa – gromadzimy każdy zapach w 2 małych pojemnikach np. czosnek, 

pachnące mydło, skórka z pomarańczy, kawa, cukierek miętowy. Zachęcamy dziecko do 

wąchania i nazywania zapachów. Proponujemy zabawę w  „Węchowe memo”- bawiąc się 

szukamy takich samych zapachów, aby połączyć je w w pary. 

Środa 01.04 

1.Zabawa ruchowa z „Gimnastyka ze Słodziakami” 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I  

2. Dziecko słucha wiersza. Pt. „Praca rolnika” Opracowanie własne.  

Rolnik dużo zwierząt ma, 

krowę, konia, świnkę, psa.  

Co dzień rano musi wstać, żeby im jedzenie dać. 

By zawsze dobrze miały, o rolniku pamiętały.  

Krowa chętnie siano zjada, a koń owsem się objada. 

 Dziecko wskazuje, które zwierzęta występowały w wierszu. 

 Na ilustracji dziecko wskazuje pozostałe zwierzęta, na polecenie rodzica, np. pokaż kota 

itp. 

https://i.ytimg.com/vi/tj2ccM-9kF0/maxresdefault.jpg 

3. Moja uprawa -sianie rzeżuchy. Potrzebny jest: kubek po jogurcie, wata, nasiona rzeżuchy. 

Dziecko wkłada kawałek waty do kubka. Zachęcamy je, aby rozsypało na wacie nasiona, które 

nasypiemy mu na dłoń, podlało nasiona wodą i przeniosło uprawę na parapet. Każdego dnia 

wspólnie z rodzicem dzieci sprawdzają wilgoć, podlewają obserwując zmiany w uprawie. 

Zachęcamy dzieci do obserwowania pozostałych roślin w domu. Włączamy je w podlewanie 

kwiatów, dotykanie i wąchanie ziemi. Oczywiście, pamiętając o późniejszym umyciu rąk. 

4. Zabawa matematyczna „Sadzimy rośliny”. Przygotowujemy: kawałek sznurka, tasiemki 

lub pasek papieru, liczmany ( patyczki, guziki), kartoniki z cyframi, lub cyframi wraz z 

odpowiadającą im ilością kropek. Zadaniem dziecka jest posadzenie np. „marchewek” w ilości 

podanej przez rodzica i ich policzenie. Zabawę można prowadzić naprzemiennie. 

Czwartek 02.04 

1.Zabaw naśladowcza do piosenki, rozwijająca orientację w schemacie ciała. Rodzic razem 

z dzieckiem pokazuje części ciała występujące kolejno w piosence.  

https://www.myteachingstation.com/vault/2599/web/articles/reading/alphabet/Uppercase-Letter-N-Template-Printable.jpg
https://www.myteachingstation.com/vault/2599/web/articles/reading/alphabet/Uppercase-Letter-N-Template-Printable.jpg
https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2019/08/n.png%209
https://i.ytimg.com/vi/tj2ccM-9kF0/maxresdefault.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=O7CD6wru4VQ  

2. Wspólnie z dzieckiem oglądanie filmu „Jak produkowane jest mleko”  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&cad=rja&u 

act=8&ved=2ahUKEwiDh3F6LroAhVis4sKHQAjBnMQwqsBMBJ6BAgKEAk&url=https% 

3. Zachęcamy dziecko do próbowania produktów mlecznych, określania ich koloru, 

konsystencji, smaku, wspólnego przygotowania posiłku np. pasty z sera, smarowania 

pieczywa, dekorowania kanapek  

Pomysły na kanapki: https://www.youtube.com/watch?v=tNpS5IRaO4w 

 

4. Masażyk „Kanapka” K. Sąsiadek 

Najpierw chleb pokroję (uderzamy lekko brzegami dłoni po plecach dziecka) 

Potem posmaruję (głaszczemy całą powierzchnią dłoni plecy) 

Na to ser położę (przykładamy wiele razy i na krótko dłonie do pleców) 

Pomidora dołożę (rysujemy małe kółka na plecach) 

I posolę, i popieprzę (dotykamy delikatnie plecy, przebierając palcami) 

Żeby wszystko było lepsze (masujemy) 

Już nie powiem ani słowa (ugniatamy delikatnie) 

bo kanapka jest gotowa. (mówimy  "aaaaam" i chwytamy dziecko) 

5. Składanie obrazka z części: 

Należy wydrukować obrazek i pociąć go pionowo na 3 części. Dziecko składa go i przykleja 

na kartce. Zachęcamy dziecko, aby opowiedziało, co widzi na obrazku.  

https://i.pinimg.com/564x/73/01/bd/7301bd1e06724539e1ba465fbd91d5a0.jpg 

6. „Pomagamy rolnikowi”. Rolnik ma dużo pracy w swoim gospodarstwie, więc musimy 

pomóc mu zrobić porządki. Zabawa w przesypywanie –Potrzebne są pojemniki oraz łyżki 

różnej wielkości, produkty sypkie, np. ryż. W jednym pojemniku mamy produkty sypkie, a 

drugi jest pusty. Na początek dziecko wkłada ręce do pełnego pojemnika, manipuluje 

palcami. Rodzic może zasypać jego ręce, następnie dziecko zasypuje ręce rodzica. Kolejnym 

etapem jest przesypywanie, za pomocą plastikowego kubka lub większej łyżki dziecko 

przesypuje sypkie produkty do pustego pojemnika. Rodzic wspiera dziecko podczas 

nabierania, kierowania dłoni, przesypywania. 

Piątek 03.03 

1. Jak powstaje chleb? Oglądanie bajki. 

https://www.youtube.com/watch?v=99wOP1R-9r8 

2. Układanie historyjki obrazkowej. Rodzic rozcina obrazki i razem z dzieckiem układa 

obrazki we właściwej kolejności, opowiadając o każdym obrazku. 

https://www.youtube.com/watch?v=O7CD6wru4VQ
https://www.youtube.com/watch?v=tNpS5IRaO4w
https://i.pinimg.com/564x/73/01/bd/7301bd1e06724539e1ba465fbd91d5a0.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=99wOP1R-9r8


  

 

3. Dopasuj zdania. Rodzic czyta zdanie, a dziecko wskazuje, którego obrazka z historyjki 

powyżej dotyczy.  

-Rolnik sieje ziarna zbóż, a gdy zboże wyrośnie i jest żółte rolnik je ścina. 

-Ziarno miele się w młynie i powstaje mąka:  

-Piekarz ma białe ubranie i piecze z mąki chleb oraz bułki; 

-Chleb i bułki, które upiekł piekarz można kupić w sklepie. 

Pokazujemy dziecku chleb i bułki, jakie posiadamy w domu. Zachęcamy do oglądania, 

wąchania, dotykania oraz smakowania. 

4. „Maszyna” -zabawa paluszkowa do wiersza M. Barańskiej 

Siadamy przed dzieckiem i stykamy się z nim otwartymi dłońmi. Jedna para dłoni jest 

przybliżona do ciała dziecka a druga osoby dorosłej. Dłonie są cały czas złączone i na 

przemian przybliżają się i oddalają, a ruchy są rytmiczne. 

„Ta maszyna, ta maszyna swoją pracę już zaczyna. 

Wszystkie tłoki zaraz ruszą, bo się razem ruszać muszą” 

5. Wymień nazwy zwierząt na obrazku. Policz, ile jest wszystkich zwierząt, następnie ile jest 

ich krów, świń, kotów, psów, owiec, kogutów. Których jest najwięcej, a których najmniej? 

https://i.pinimg.com/564x/29/eb/26/29eb266b0b1ad2d916cf061eed8fe05a.jpg 

6. Praca plastyczna pt. „Wiosenne pole”- naklejanie gotowych elementów na arkusz papieru. 

Można wykorzystać np. wycięte figury geometryczne, warzywa i owoce z gazetek 

reklamowych, dorysować palcami słońce, trawę. 

 

Opracowały: Barbara Mazur, Marta Różycka 

https://i.pinimg.com/564x/29/eb/26/29eb266b0b1ad2d916cf061eed8fe05a.jpg

