
 

 

Tydzień 01.-03.04.2020r. 

Temat : W wiejskiej zagrodzie czyli o zwierzętach na wsi 

 

Cel główny: 

- zapoznanie dzieci ze zwierzętami żyjącymi na wsi: świnia, koń, krowa 

Cele szczegółowe: 

-doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej; 

-doskonalenie koncentracji uwagi; 

-rozwijanie wrażliwości wzrokowej, dotykowej, węchowej; 

-rozwijanie motoryki małej; 

-doskonalenie sprawności ruchowej; 

-rozwijanie poczucia estetyki; 

-kształtowanie poczucia  sprawstwa podczas przygotowywania wspólnego posiłku 

 

Temat zajęć: Przykładowe formy realizacji: 

I   Świnia 

II  Koń 

III Krowa. 

1.Zabawa edukacyjna „Balonowa świnia ”.  

dziecko z pomocą rodzica nadmuchuje różowy balon, stara się przykleić w 

odpowiednie miejsca wycięte z papieru oczy, nos, buzię, uszy, racice, ogon. 

Dla ułatwienia zadania warto pokazać dziecku ilustrację świni, tak, by miało 

na czym się wzorować. 

2.Zabawa sensoryczna „Domowe błoto” –  wylewamy „błoto” do dużego 

pojemnika, na spód kładziemy np. kamienie, patyki i zachęcamy dziecko, by 

zanurzyło w nim ręce, powąchało je, wyciągnęło ukryte w nim skarby. 

Przepis na domowe błoto: 3 szklanki kakao, 3 szklanki mąki, szklanka cukru, 

woda w ilości „na oko” do uzyskania pożądanej konsystencji 

3.Zabawa „Koń na kiju”  

Potrzebne nam będą: kij od miotły, gruby karton, nożyczki, klej, taśma, 

dowolnie wybrane materiały, którymi dziecko udekoruje konia. 

Z kartonu należy wyciąć szablon głowy konia. Za pomocą kleju i taśmy 

umieszczamy go na kiju od miotły. Teraz wystarczy, że dziecko dowolnie 

udekoruje swoje „rumaka” i zabawa gotowa! 

Zabawka może służyć do wielu aktywności: 

1) malowanie/oklejanie konika, przyklejanie grzywy, zaplatanie warkoczyków 

na  grzywie 

2) jazda na koniu (odległa wyprawa, bycie rycerzem, zabawa w Indian, 

zabawa w  stadninę itp.) 

4.Zabawa ruchowa  „Tor przeszkód” propozycje w załączniku 1 

5.Zabawa plastyczna „Konik” 

- farby plakatowe 

- kartka z wydrukowanym bądź narysowanym przez rodzica konturem  konia  

załącznik 2 

6.Zabawa edukacyjna  „ Krowa Łatka”. Rodzic czyta dziecku zagadkę: "Duża 

i łaciata na zielonej łące. Głośnym" muu" i mlekiem nam dziękuję za trawę i 

słońce". Dziecko stara się  odgadnąć, rodzic przybliża sylwetkę krowy przy 

pomocy ilustracji, wspólnie opisują jej wygląd. Następnie opiekun stara się 

przy pomocy pędzelka starannie pokryć biała farbą  wewnętrzna dłoń 

dziecka. Dziecko z pomocą rodzica odbija dłoń na kartce. Gdy farba lekko 

przyschnie dziecko odbija pomalowanym na  czarno paluszkiem łatki oraz 

kopytka. Na zakończenie rodzic wspólnie z dzieckiem uzupełnia obrazek o 

szczegóły takie jak: uszy, oczy, ogon, nozdrza, racice).  

7."Krowa mleko daje" . Rodzic opowiada dziecku skąd się bierze mleko, 



następnie wspólnie z dzieckiem zagląda do lodówki i pokazuje produkty, 

które można otrzymać z mleka. Wspólnie przygotowują deser mleczny - 

budyń. Dziecko pod opieką dorosłego miesza w kubku składniki na budyń, 

następnie rodzic zachowując zasady bezpieczeństwa gotuje budyń na 

mleku. Kiedy budyń ostygnie dziecko może go przyozdobić owocami. 

8.Piosenka do tego bloku tematycznego :  

 

https://www.youtube.com/watch? v=r8qvgiG0GXA  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hMl74Mm6tgU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oowv5HhKVYM 

 

 

 

 

 

 

Tydzień 06.-10.04.2020r. 

Temat: Wielkanoc 

Cel główny: 

- zapoznanie ze zwyczajami, symbolami wielkanocnymi 

Cele szczegółowe: 

- rozwijanie sprawności manualnej; 

- rozwijanie motoryki dużej; 

- koordynacji wzrokowo ruchowej; 

-doskonalenie koncentracji uwagi; 

-kształtowanie  poczucia sprawstwa; 

-rozwijanie motoryki małej; 

-rozwijanie sprawności manualnej; 

-rozwijanie spostrzegawczości, koncentracji uwagi; 

-rozwijanie poczucia estetyki; 

-rozwijanie mowy biernej; 

- zapoznanie dziecka nazwami potraw, produktów; 

-trening procesów poznawczych; 

-stymulowanie zmysłów dotyku, węchy, smaku; 

 

 

Temat zajęć: Przykładowe formy realizacji: 

1.Zabawa dydaktyczna „Powitanie zajączka”  dziecko wita się z zajączkiem 

(pluszowy lub rysunek, zdjęcie). Wraz z rodzicem stara się nazywać, 

wskazywać części ciała- nos, uszy, wąsy żeby zająca.  

„Rozwiązywanie zagadek” – dziecko rozwiązuje zagadkę czytaną przez 

rodzica ( dla ułatwienia zabawy można pokazać ilustracje poniższych 

zagadek) 

- Jak nazywa się jajko malowane co na Wielkanoc się przydaje? (pisanka) 

- Żółciutkie kuleczki za kurką się toczą, kryją się pod skrzydła, gdy wroga 

zobaczą (kurczęta) 

- Ulepiony ze łomy, wikliny; chętnie nosi owoce, jeżyn y. Grzyby też z lasu 

przyniesie oraz pisanki i baranka poniesie (koszyk) 

- Ma długie uszy, futerko puszyste(króliczek) 

2.Zabawa ruchowa .Rodzic z dzieckiem bawią się w udawanie: 

I Wielkanocny 

Zajączek  

II Pisanki i żółty 

kurczaczek 

III Wielkanocny 

koszyczek 

 

https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=r8qvgiG0GXA
https://www.youtube.com/watch?v=hMl74Mm6tgU
https://www.youtube.com/watch?v=Oowv5HhKVYM


słoneczka- dzieci z pozycji kucznej przechodzą do wyprostnej 

zajączki- dzieci podskakują w przysiadzie 

kurczaczki- dzieci biegają na palcach, machają ramionami jak skrzydełkami. 

baranki- w pozycji czworakowania poruszają się po sali. 

bazie- kotki-w pozycji wyprostnej, ręce w górze, kołyszą ramionami i tułowiem 

3.„Baran i rzeżucha” 

Rodzic siada z dzieckiem do stolika. Wcześniej przygotowuje pojemnik, watę, 

wodę i rzeżuchę. 

Wspólnie z dzieckiem sadzi rzeżuchę. 

Ponadto na dużej kartce  rodzic rysuje wzór  barana. Zadaniem dziecka  jest 

wypełnienie barana kosmetyczną watą. 

 

4.„Pisanki i żółty kurczaczek”  

Opowiadamy  dzieciom o małym żółtym kurczaku, który jest symbolem 

zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Pokazujemy  maskotkę  lub ilustracje 

przedstawiające kurczaczka i opisujemy jego wygląd. Rodzic określa części 

ciała i kolor piórek. Następnie włącza odgłos kurczaka i prosi dzieci, aby 

spróbowały naśladować głos kurczaczka. 

 

Odgłos: https://www.youtube.com/watch?v=cOJHOlfhpJY 

5.„Kwoka i pisklęta” 

 Tłumaczymy dziecku, że gdy rodzic gra na dzwonku, butelce, uderza o 

dowolny przedmiot wówczas dziecko „kurczak” swobodnie porusza się po 

pokoju machając skrzydełkami. W momencie, gdy rodzic przestanie grać 

dziecko „kurczak” ustawiają się w rzędzie za swoją mamą – kurą.  

Drukujemy w kolorze lub czarno białe i kolorujemy (można też narysować 

samemu) kurczaczka. Ważne by były dwie kopie. Jedną przecinamy na pół 

tak by stworzyć puzzle. Najpierw pokazujemy dziecku całe zdjęcie, 

opowiadamy o kurczaczku, jaki jest, jaki ma kolor , jakie wydaje dźwięki a 

następnie prezentujemy puzzle oraz w jaki sposób je należy złożyć. Następnie 

dziecko samo stara się złożyć puzzle tak by powstał kurczaczek. 

6.„Gdzie są pisanki?” 

Na początek opowiadamy dziecku czym jest pisanka. Dzieci poznają dzięki 

rodzicowi czym jest pisanka, jak się ja robi i po co (jest symbolem Świąt 

Wielkiej Nocy). Następnie dzieci segregują pisanki według koloru. Do tej 

zabawy potrzebne są nieduże, wycięte z papieru kolorowego pisanki 

(kolorowe jajka) w różnych kolorach. Wybieramy dwa kolory. Nie więcej. 

Dzieci segregują pisanki wg koloru. Zabawę można urozmaicić - wyciąć 

mniejsze i większe jajka. Wówczas dzieci mogą segregować wg wielkości. 

Ważne by te segregowane wg wielkości nie miały różnych kolorów. Np 

segregując na duże i małe jajka są tylko różowe.  

Następnie pisanki (można wykorzystać te wcześniej używane) rozkładamy w 

różnych miejscach w pomieszczeniu – stół, szafki, dywan. Chowamy je tak by 

dziecko je znalazło. Podczas poszukiwań można włączyć muzykę – na you 

tube są propozycje wielkanocnych piosenek : 

https://www.youtube.com/watch?v=K2ltR0s8eqw 

7.Praca plastyczna „Moja pisanka”  

Na dużym papierze rysujemy kontur jaja. Moczymy w farbach płatki 

kosmetyczne. Wybieramy kolory z dzieckiem, dajmy mu wybór, to będzie jego 

pisanka. Płatki muszą przeschnąć. Gdy wyschną obklejamy nimi pisankę. 

https://www.youtube.com/watch?v=cOJHOlfhpJY
https://www.youtube.com/watch?v=K2ltR0s8eqw


8.„Co jest w koszyku?” 

Koszyczki załącznik 3 

Prezentujemy dzieciom zdjęcie bądź rysunek koszyka wielkanocnego. 

Wybieramy takie zdjęcie aby mieć do niego rekwizyty czyli jeśli w koszu 

znajdują się chleb, kiełbasa, masło, baranek , jajko oraz babka my również 

przygotowujemy takie produkty.  

Następnie drukujemy, bądź rysujemy poszczególne elementy (np. kiełbasę, 

jajko, chleb). W internecie jest dużo wzorów.  

Dziecko dopasowuje dany element do kosza. Stara się odnaleźć gdzie są 

poszczególne potrawy. Położyć wyciętą z papieru kiełbasę na koszyk w tym 

miejscu gdzie jest kiełbasa.  

Następnie  idziemy z dzieckiem do kuchni i wspólnie wybieramy potrawy, 

które powinny znaleźć się naszym koszyku.  

Zachęcamy dziecko by starało się nazywać produkty tak jak przy 

papierowych wzorach. Proponujemy by dziecko smakowało, wąchało, 

dotykało produkty.  

Na koniec ozdabiamy kosz według uznania dziecka. Wcześniej pokazujemy 

jak kosz może być ozdobiony – ze zdjęcia, kolorowanki, opowiadamy,  

prezentujemy. Gdy pokazujemy wszelkie przedmioty, skupiamy się na ich 

fakturze, jakie są w dotyku, do  czego służą etc. 

9.„Pisanki i bazie w koszyku” 

Potrzebne do zabawy : obrane surowe połówki ziemniaków, duża kartka 

papieru na której rysujemy schematyczny kształt koszyka, farby. 

Przed rozpoczęciem zabawy na połówkach ziemniaków wycinamy proste 

wzory paski, krążki tak by powstały z tego tzw. ziemniaczane stemple.. 

Załącznik 4 

Najpierw prezentujemy dziecku jak powstają pieczątki. Malujemy jednego 

ziemniaka ( przykład jak na obrazku). Zachęcamy dziecko by pomogło nam 

wybrać kolory. Następnie wspólnie odciskamy ziemniak koło koszyka lub w 

koszu. Kolejne pieczątki dziecko stara się malować palcami  i przybijać 

samodzielnie. Na koniec palcem między powstałymi jajkami rysujemy z 

dzieckiem bazie przy pomocy brązowej farby (łodyga)i szarej (odciski 

paców). 

 

Propozycja piosenki o Zajączku Wielkanocnym Załącznik 5 
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Załacznik 4 

 

 

 

Załącznik 5 

 

Wielkanocna piosenka pt. „Malowany zając” 

 

 

Zając malowany 

Na kubeczku z porcelany mieszka zając malowany. 

Kiedy tylko się poruszy, to w herbacie moczy uszy. 

Mówię Wam, mówię Wam, co ja z tym zającem mam.2x 

 

Siedzi zając na kubeczku, lewą nogę moczy w mleczku. 

Ale mleczko nie dla niego, on by wolał coś innego 

Mówię Wam, mówię Wam, co ja z tym zającem mam.2x 

 

Wytarł zając mokre uszy, zrobił cztery wielkie susy. 

Usiadł w lesie na polanie, co ja teraz powiem mamie? 

Co ja teraz powiem? 

Co? No co? 

Mówi zając do baranka - jaka piękna ta pisanka.  

Wtem z jajeczka wyszła kurka, nastroszyła swoje piórka. 

Biega, głośno krzyczy, że: Wesołych Świąt Wam życzy! 

 



 

PROPOZYCJE ZABAW OD SPECJALISTÓW 

 

Propozycje zabawa od logopedy i psychologa 

Temat i typ  zajęć Opis zabawy Cele i metody 

Zabawy 

logopedyczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawy 

proponowane 

przez psychologa 

 „Końska grzywa” – ćwiczenie oddechowe, 

rysujemy lub drukujemy kontur  konia. 

Następnie przyklejamy podłużne paski bibuły – 

grzywę i ogon.  Zachęcamy dziecko do 

dmuchania na bibułę i obserwowania, jak 

poruszają się grzywa i ogon konia w czasie 

galopu 

 

  

 

„Wiejskie podwórko” – bajka logopedyczna, 

wręczamy dziecku małe lusterko i opowiadamy 

historyjkę. Demonstrujemy zawarte w niej 

ćwiczenia. Dzieci próbują je powtarzać: 

   

„Języczek – Podróżniczek poszedł na spacer na 

wiejskie podwórko (odbijaj czubek  języka 

za górnymi zębami). Doszedł na trawę, gdzie 

zobaczył krowy  ( naśladowanie „muczenia 

krowy”). Krowy jadły trawę (ruszaj brodą i 

wargami, naśladując żucie). Języczek zobaczył 

na podwórku świnie (naśladuj „chrumkanie” 

świni). Świnki jadły i ze wszystkich stron słychać 

było mlaskanie (mlaskaj wargami). W stajni koń, 

który głośno parskał o podniebienie)”. 

 

Cele: uświadamianie siły 

strumienia wydychanego 

powietrza, 

 

 

 

 

 

Cele: doskonalenie 

sprawności języka 

wykonywanie celowych 

ruchów 

 

 

 

„Jajeczko wyskakuje z koszyczka” 

 

Potrzebne materiały: kolorowe ubrania.  

 

Pierwszy etap.  Na początek pokazujemy 

dziecku jak wygląda pisanka w koszyczku 

(zdjęcie z internetu, książki, kolorowanka, 

rysunek) Jest bardzo kolorowa. Następnie 

proponujemy dziecku zabawę, w której dziecko 

będzie udawało pisankę. Tłumaczymy dziecku, 

że pisanka powinna być kolorowa. Rozkładamy 

na dywanie różne części garderoby (jak 

najbardziej kolorowe, nie psujące do siebie). 

Następnie zachęcamy dziecko do zmiany 

garderoby na bardzo kolorową. Przy każdym 

ubraniu nazywamy z dzieckiem część ciała 

oraz wskazujemy kolory ubrań. Gdy dziecko jest 

już gotowe i wygląda kolorowo jak pisanka 

przechodzimy do etapu drugiego.  

 

Etap drugi : Włączamy muzykę . Nie musi być to 

muzyka tematyczna. Może być filmowa, 

 

Cel: budowanie poczucia 

własnej wartości u dziecka, 

ćwiczenie orientacji w 

schemacie własnego ciała 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele:  ćwiczenie 

umiejętności nazywania 

emocji: radości, 

stymulowanie zmysłu 

dotyku 



klasyczna. Ważne by była zmienna w rytmie.  

Rodzic jest koszykiem .  

Dziecko jest jajkiem.  

Podczas gdy melodia jest energiczna koszyczek 

goni jajko, które wyturlało się z koszyczka. 

Powtarzamy przy tym:  „Gdzie moje kochane 

jajeczko się podziało ? Gdzie się jajko wyturlało 

?” Rodzic goni dziecko, które ucieka przed 

rodzicem. Gdy melodia zmienia się i jest 

spokojna dziecko przybiega do mamy/taty i 

wtula się „wskakuje do koszyczka”. Przytulamy 

dziecko raz mocniej raz lżej, kołyszemy się z 

dzieckiem na boki nie wypuszczając go z 

ramion.  

Jeśli nie mają Państwo pomysłu na muzykę 

można to ćwiczenie wykonać bez, ważne by 

podczas poszukiwania i gonienia dziecka 

nawoływać :  „Gdzie moje kochane jajeczko 

się podziało ? Gdzie się jajko wyturlało ?”  

 

„Wesoło nam” 

Potrzebne materiały: stare gazety, kartka A4 , 

flamastry, kredki, plastelina, cukier, ryż, groch, 

kasza, sztywna kartka A4 

 

Przed rozpoczęciem zabawy wycinamy z gazet 

twarze uśmiechnięte osób dorosłych oraz 

dzieci. Naklejamy je na sztywny papier.  

Dodatkowo na kartce papieru A4 rysujemy (tak 

by zapełnić całą kartkę ) jajka. Rysujemy je 

ciemnym flamastrem . Na niektórych rysujemy 

smutne miny ale na większości uśmiechnięte 

buźki (schematyczna :-) )  

Wycinamy jajo z sztywnego papieru (A4 ) 

Rysujemy na nim szerokie szlaczki – dziecko 

będzie wyklejać plasteliną. 

 

Prezentujemy dziecku zdjęcia z gazet i 

opowiadamy co na nich jest. Zachęcamy by 

dziecko wskazywało części twarzy i na obrazku i 

na sobie. Następnie tłumaczymy dziecku jakie 

są postacie na zdjęciach – czy są smutne czy 

radosne. Prezentujemy na sobie jak wygląda 

radosna mina. Wskazujemy mimikę twarzy, 

prezentujemy uśmiech, śmiech. Zachęcamy do 

tego dziecko.  

Na czystej kartce papieru rysujemy 

schematyczny uśmiech i tłumaczymy, że to jest 

uśmiechnięta buźka.  

Tłumaczymy dziecku z jakiego powodu można 

być radosnym, np. z powodu wspólnie 

spędzanego czasu podczas Świąt Wielkiej Nocy  

z osobami najbliższymi. Zachęcamy dziecko do 

 

 



rozmowy bez względu na poziom rozwinięcia 

mowy.  

 

 

 

Na kolejnym etapie zabawy prezentujemy 

dziecku kartkę z jajkami. Zadaniem dziecka jest 

znaleźć tylko te, które są uśmiechnięte. Dziecko 

stara się wskazywać a gdy znajduję 

uśmiechnięta pisankę pozwalamy mu wybrać 

kolor kredki tak by pokolorować, zaznaczyć 

jajko.  

 

Następnie pokazujemy dziecku jako ze 

sztywnego papieru. 

Ta pisanka nie jest wesoła bo nie ma kolorów. 

Czy sprawimy by była wesoła ?   

Pokazujemy dziecku w jaki sposób można ją 

wykleić plasteliną. Pozwalamy dziecku na 

swobodę w wybieraniu barw. Gdy dziecko 

wyklei jajko wówczas przynosimy z kuchni 

groch, cukier, ryż, kasze. Najpierw pozwalamy 

dziecku dotykać produkty. Podpowiadamy by 

dociskało, sprawdzało, pocierało. Rodzic 

również z dzieckiem dotyka produktów i mówi 

co czuje, jaka jest w dotyku kasza, jaki cukier 

etc. Zachęcamy do tego dziecko. Na koniec 

dziecko przykleja produkty do plasteliny. Bez 

kleju. Dociska przez co produkty zatapiają się 

częściowo w plastelinie. Powstaje na koniec 

piękna, radosna  pisanka.  

 

Drogi Rodzicu nagradzaj swoje dziecko za 

wszelkie wspólne zabawy pieczątkami z 

uśmiechniętymi buźkami, własnoręcznie 

zrobionymi naklejkami, orderami a przede 

wszystkim chwal dziecko i motywuj podczas 

wspólnej zabawy.  

 

 

 

 


