
 „Pocztówki świąteczne” – zabawy matematyczne, klasyfikowanie według określonej cechy. Oglądanie 

różnych pocztówek świątecznych. Wypowiedzi na temat znajdujących się na nich rysunków. Dzieci 

tworzą zbiory pocztówek według określonych przez siebie cech (np. pocztówki jednostronne – pocztówki 

składane, pocztówki na których są zwierzęta – pocztówki bez zwierząt), przeliczanie i określanie więcej, 

mniej, tyle samo. 

 

 

 „Wielkanoc” – praca z obrazkiem. Wiosna, s. 24 i 25. Nazywanie i liczenie członków rodziny, 

opowiadanie co robią osoby na obrazku. Podział wyrazów na sylaby, głoski. Zamalowywanie 

odpowiedniej liczby okienek. 

 

 „Wielkanocny spacer” – zabawa ruchowo - naśladowcza. Dzieci na słowa: spacer, ptak, śmigus – dyngus 

wykonują ruchy z jednoczesnym wydawaniem głosu. 

 

Był piękny słoneczny, świąteczny dzień. Rodzina wybrała się na spacer (dzieci rytmicznie uderzają dłońmi w 

kolana). Nad głowami przeleciał bocian. Jaki piękny ptak – powiedział tata (dzieci kładą rękę nad oczami, 

spoglądają w róż- ne strony z równoczesnym mówieniem: uuuuu…). Nagle zza rogu wybiegła grupa dzieci i 

zaczęła oblewać spacerowiczów, krzycząc, śmigus – dyngus (dzieci podnoszą ręce w górę, krzycząc: łaaa). 

Rodzina szybko wróciła ze spaceru, żeby się przebrać. 

Zabawa naśladowcza z wykorzystaniem opowiadania. Wybrane dziecko mówi w dowolnej 

kolejności wyrazy: 



- Spacer, ptak, śmigus – dyngus – pozostali członkowie rodziny muszą w odpowiedni sposób reagować 

pokazując gesty i wydając dźwięki. Wyrazy mówimy w różnej kolejności i mogą się powtarzać np. 

- Spacer, śmigus – dyngus, spacer, ptak, 

- Spacer, ptak, ptak, śmigus – dyngus. 

 

 

 Posłuchajcie wiersza i porozmawiajcie o nim. „Instrumenty perkusyjne”: 

https://www.youtube.com/watch?v=TrZXmcy3Mt4 

 

 „Ile razy?” – zabawa ruchowo – matematyczna.  Rozwijanie koordynacji słuchowej i umiejętności 

liczenia. Rodzic uderza w bębenek/klaszcze. Dzieci liczą i wykonują odpowiednia liczbę podskoków, 

przysiadów, itp. 

 

 Zabawy przy piosence „Przedszkolna orkiestra”: https://youtu.be/VM7cVy0X9H8 

 

 „Muzykanci” – ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza Joanny M.  

 

Muzykantów każdy zna 

 li-li-la, li-li-la,  

jest nim świerszcz i jestem ja 

 li-li-la, li-li-la.  

Dziś na palcach sobie gram,  

pa-ram-pam, pa-ram-pam,  

bo paluszki zdolne mam  

pa-ram-pam, pa-ram-pam.  

Wietrzyk psotnik także gra  

szu-szu-sza, szu-szu-sza,  

gdy po polach sobie gna.  

szu-szu-sza, szu-szu-sza. 

 

 Czy instrumenty perkusyjne to tylko perkusja? Absolutnie nie! Obejrzyjcie odcinek Filharmonii 

Juniora, by poznać liczną rodzinę instrumentów perkusyjnych i wielkie bogactwo ich brzmień. 

Na spotkanie z wami czekają gong, werbel, kotły i wiele, wiele innych instrumentów:  

https://www.youtube.com/watch?v=vNG52wL5_Qs&list=PLtt2BhWUYMylQdjXG9PmN6S-

6AMHOfMDh&index=8 

 „Z muzyką jest weselej” – zabawa muzyczno – ruchowa. Każde dziecko otrzymuje gazetę. Wykonuje 

ruchy do muzyki naśladując rodzica. Druga opcja- swobodny taniec z gazetą do muzyki uwzględniając jej 

tempo: https://youtu.be/E5PsRoi8oKI 

 

 

 

 „Litera J, j” – ćwiczenia w pisaniu literki J, j – str. 37. 

 

 „Drapanki” – malowanie plasteliną. Dziecko rozciera plasteliną wycięte jajko z bloku technicznego 

(jeden wybrany kolor – wtedy najlepiej widać wzór). Następnie za pomocą wykałaczki rysuje wzór. 
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