
GRUPA 4-LATKI  MOTYLKI  

PIĄTEK 27.03.2020 

 

 Zabawa do piosenki w wersji wokalno-instrumentalnej: 

przesłanej w formacie WMA 

My jesteśmy motylkami, motylkami, motylkami  

i machamy skrzydełkami, a latamy tak. Jak?  

(Po tych słowach dzieci rozkładają ręce w górę i naśladują latanie motylków) 

Analogicznie 

My jesteśmy biedronkami…. 

My jesteśmy komarami…. 

My jesteśmy owadami… 

 Piosenka: „WYCISZANKA”  przesłana w formacie WMA 

Leżymy, czekamy, oczka zamykamy, 

leżymy, czekamy, oczka zamykamy. 

Cicho, cicho sza. 

 

PONIEDZIAŁEK 30.03.2020 

 

 Przesłane zostały piosenki w formacie WMA:  

ZJADAJ MIÓD 

MY JESTEŚMY MOTYLKAMI 

STARY NIEDŹWIEDŹ 

 



 

 

 



 Piosenka: „ZJADAJ MIÓD” w formacie MWA 

Słowa: Agnieszka Galica 

Muzyka: Tadeusz Pabisiak 

 

1. Na katarek i na chrypę, kaszel, dreszcze albo grypę.  

Ref: Zjadaj miód. Pszczoły dadzą miodu w bród. 

2. Łyżka miodu, szklanka mleka. Katar z kaszlem niech ucieka. 

Ref: Zjadaj miód. Pszczoły dadzą miodu w bród. 

3. Chcesz być zdrowy, tak jak misie, chlebek z miodem jedz od dzisiaj. 

Ref: Zjadaj miód. Pszczoły dadzą miodu w bród. 

 

 Zabawa do piosenki w wersji wokalno-instrumentalnej:  

My jesteśmy motylkami, motylkami, motylkami  

i machamy skrzydełkami, a latamy tak. Jak?  
(Po tych słowach dzieci rozkładają ręce w górę i naśladują latanie motylków) 

Analogicznie 

My jesteśmy biedronkami…. 

Można zmieniać słowa piosenki, zwierzątka w wersji instrumentalnej: 

Np. 

My jesteśmy niedźwiadkami, niedźwiadkami, niedźwiadkami 

i machamy tak łapami, a chodzimy tak. Jak? 
(po tych słowach dzieci czworakują, ale należy zwracać uwagę, aby nie chodziły po kolanach) 

 

 

 ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH Z WYKORZYSTANIEM ROLKI PO 

PAPIEROWYCH RĘCZNIKACH 

DOTKNIJ ROLKĄ PODŁOGI – Dzieci stają w lekkim rozkroku. Chwytają rolkę za jej końce 

i wykonują skłon w przód, próbując dotknąć rolką do podłogi (ćwiczenie powtarzają 4 razy).  

KOŁA MŁYŃSKIE – Dzieci stoją, trzymając rolkę za końce. Wyprostowane ręce wyciągają 

przed siebie. Zataczają koła, przyciągając i odsuwając ręce od tułowia (ćwiczenie powtarzają 

10 razy).  

UTRZYMAJ ROLKĘ – Dzieci siedzą w siadzie prostym, umieszczają rolkę między stopami, 

ręce opierają za plecami na podłodze. Na sygnał unoszą proste nogi do góry. Starają się, żeby 

rolka nie wypadła spomiędzy stóp (ćwiczenie powtarzają 4 razy).  

PRZEKŁADANIEC – Dzieci siedzą w siadzie prostym, trzymają rolkę w prawej dłoni. 

Unoszą wyprostowaną prawą nogę i przekładają rolkę pod kolanem do lewej ręki. Następnie 



unoszą wyprostowaną lewą nogę i przekładają rolkę pod kolanem do prawej ręki (ćwiczenie 

powtarzają 4 razy).  

TOCZYMY ROLKĘ – Dzieci siedzą na piętach. Dłonie opierają przed sobą na rolce. Na 

sygnał turlają rolkę przed sobą i rozciągają się, pilnując, aby pośladki nie odrywały się od pięt 

(czynność powtarzają 4 razy). 

 PATRZYMY PRZEZ LUNETĘ – Dzieci kładą się na brzuchu. W rękach trzymają rolkę. Na 

sygnał odrywają ręce od podłogi i lekko unosząc tułów, patrzą przez rolkę jak przez lunetę 

(ćwiczenie powtarzają 4 razy).  

TURLANIE ROLKI STOPĄ – Dzieci stoją prosto. Kładą prawą stopę na rolce i próbują 

przesuwać ją w przód i w tył po podłodze. To samo ćwiczenie wykonują po zmianie nogi 

(ćwiczenie powtarzają 5 razy każdą stopą).  

ZATOCZ KOŁO – Dzieci maszerują w kole. Przekładają rolkę z prawej ręki do lewej, 

zataczając dookoła siebie koła.  

PRZESKOKI PRZEZ ROLKI – Dzieci stoją w kole jedno za drugim. Kładą rolkę na 

podłodze przed sobą. Na sygnał przeskakują nad rolkami z nogi na nogę. 

TURLANIE ROLKI DŁOŃMI – Dzieci siedzą na podłodze w siadzie prostym (rolka leży na 

nogach), kładą ręce na rolkę i turlają ją od ud do palców stóp – wykonują przy tym skłon w 

przód. Z powrotem turlają rolkę od stóp do ud (ćwiczenie powtarzają 4 razy).  

PRZEKAŻ ROLKĘ – Dzieci stoją jedno za drugim w szerokim rozkroku. Pierwsze dziecko z 

rzędu przekazuje rolkę nad głową następnej osobie z rzędu. Gdy rolka dotrze do ostatniej 

osoby, ta przechodzi między nogami dzieci na początek rzędu i znowu przekazuje rolkę nad 

głową. Zabawa trwa do momentu, aż osoba, która ją rozpoczynała, wróci na swoje miejsce.  

DOWOLNE ZABAWY ROLKAMI – Zachęcamy dzieci do wymyślenia i swobodnej zabawy 

rolką, czas swobodnej zabawy można wyznaczyć na przykład długością trwania dowolnego 

utworu muzycznego.  

 Zabawa ze śpiewem: „STARY NIEDŹWIEDŹ” 

Stary niedźwiedź mocno śpi, stary niedźwiedź mocno śpi. 

My się go boimy, na palcach chodzimy. Jak się zbudzi to nas zje. Jak się zbudzi to nas zje. 

Pierwsza godzina niedźwiedź śpi, druga godzina niedźwiedź chrapie, trzecia godzina 

niedźwiedź łapie. 

 

 

 

 



WTOREK  30.03.2020 

 

1) Przesyłam piosenkę do nauki: "Telefon", mimo że nie jest związana z tematem 
wcześniej zaplanowanym, to jest bardziej dostosowana do obecnej sytuacji. 
Dzieci mogą się jej uczyć w zabawie: "Echo" (włączamy fragment, następnie na 

pauzę powtarzamy ten fragment) lub w formie osłuchania (preferowana) tj. 
poprzez włączanie jej wielokrotnie w ciągu dnia (np. podczas, gdy dzieci będą się 

cicho bawiły lub wykonywały pracę plastyczną) oraz w ciągu tygodnia. 
 
2) Zajęcie plastyczne to wykonanie telefonów do zabawy dla dzieci z małych 

pudełek lub spłaszczonej rolki po papierze toaletowym oraz będzie potrzebny 
papier kolorowy lub krepa lub stare gazety. Przesyłam cyferki do wydrukowania, 

które dzieci mogą wycinać i przyklejać. (Dzieci pamiętamy o myciu rąk - 
piosenka: "Brudne ręce"). 
Jeżeli nie mają Państwo możliwości wydrukowania załączonych cyfr, to można 

dzieciom napisać (gdyż dzieci często piszą nieprawidłowo - odbicie lustrzane lub 
w trakcie pisania stosują niewłaściwy kierunek) 

Jeżeli nie mają Państwo kleju to wysyłam prosty przepis na wykonanie kleju z 
mąki i wody. 
 

 Piosenka: „PAN TELEFON” przesłana w formacie MP3 

1. Pan telefon w przedpokoju grzecznie sobie stoi. 

I gdy nikt się nie spodziewa, nagle głośno dzwoni. 

O! Chyba dzwoni. 

 

   Ref: Telefoniczna piosenka, co dzień, 

telefoniczna piosenka dzeń, dzeń. 

Halo, halo, Czy jest tam kto? 

Czy słyszysz mnie, czy nie? 

 

2. Godzinami pan Telefon gada jak najęty, gada jak najęty. 

To znów milczy, bo podobno bardzo jest zajęty. 

    Ref: Telefoniczna piosenka… 

 

3. Czasem brzęczy cos w słuchawce. Halo, nie rozumiem.  

To dla żartu pan Telefon wykręcił mi numer. Ale numer. 

    Ref: Telefoniczna piosenka… 

 

 PRZEPIS NA KLEJ 

Składniki: mąka pszenna, woda 

Zagotować szklankę wody. Do drugiej szklanki z zimną wodą wsypać 2 łyżki mąki lub więcej 

i dokładnie wymieszać. Następnie wlać do gorącej wody i stale mieszając pogotować przez 

kilka minut. Można używać po ostudzeniu i stosować przez kilka dni. Nakładać pędzelkiem 

na kartkę, do smarowania większych powierzchni można wykorzystać pędzel malarski. 



1 2 3 
4 5 6 
7 8 9 
* 0 # 

 

1 2 3 
4 5 6 
7 8 9 
* 0 # 

 

 

ŚRODA 1.04.2020 

 ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH 



RAZ, DWA, TRZY – BABA JAGA PATRZY - Jedna osoba to Baba Jaga. Stoi 

tyłem do i woła: „Raz, dwa trzy, Baba Jaga patrzy”. W tym czasie dzieci szybko 

biegnnie w jej stronę. Na słowo „PATRZY” Baba Jaga odwraca się. Gdy 

dziecko nie zdoła się zatrzymać w bezruchu, wraca na start, a jeżeli dotknie 

Baby Jagi, ten zajmuje jej miejsce. 

 

KOLORY - Dziecko, które na początku poprowadzi zabawę, trzyma piłkę. 

Pozostali siadają naprzeciw niego. Prowadzący rzuca piłkę po kolei do każdego, 

wymieniając przy tym różne kolory. Osoby chwytają i odrzucają piłkę. Nie 

można jej złapać, gdy rzucający piłkę powie np. „ŻÓTY!”. Zmiana z 

prowadzącym następuje, gdy ktoś złapie piłkę, mimo że padło hasło „ŻÓTY!”.  

 

SIEDZI ZAJĄCZEK NA ZIELONEJ ŁĄCE - zabawa na wyciszenie 

Siedzi zajączek na zielonej łące,  

my się kłaniamy, a on sobie siedzi.  

Ty zajączku dobrze wiesz, kogo kochasz tego bierz. 

  

SKOKI PRZEZ DRABINKĘ - Wykonaj drabinkę, np. z gazety. Wystarczy 

pociąć ją na 5-centymetrowe paski, które ułożycie na ziemi na wzór drabinki. 

Zadanie dziecka polega na sprawnym przeskakiwaniu kolejnych szczebelków. 

 

SKOKI PRZEZ LINKĘ - To ćwiczenie bardzo pomaga w ćwiczeniu 

równowagi. Do tej zabawy potrzebna jest linka, pasek lub sznurek, który trzeba 

zamocować – np.  na wysokości 25–30 cm. 

 

KTO WYŻEJ - Rodzic stoi z ołówkiem lub markerem przy futrynie, a dzieci 

kolejno podchodzą i z wyciągniętą jedną rączką do góry w miejscu podskakują 

najwyżej, jak umieją. Wszystkie wyniki muszą być zaznaczone. Później 

porównujemy próby. 

 

SPACEREK  W WYOBRAŹNI – Włącz dziecku cichutko muzykę i rzucaj 

różne polecenia: „„Goń motylka!”. Wtedy dzieci to naśladują i próbują złapać 

niewidocznego motylka. „Jesteś kelnerem i zanosisz napoje”, „Złap gwiazdkę z 

nieba”, „Zbieraj w lesie jagody”.  Będzie dużo śmiechu. 

 

 WIERSZYKI DO RYSOWANIA 

Wymyślamy wierszyk i jednocześnie rysujemy poszczególne elementy np. 

„KURCZĄTKO” 

Małe kółeczko i haczyk to będzie główka, 

duże kółeczko i dwie kreseczki na dole,  

to już biega mały kurczak po stole. 
Zachęcamy, aby dzieci same wymyślały wierszyki i jednocześnie rysowały. 

Poniżej wierszyki ze zbioru Wandy Szumówny 



 
 

 

 

 



 ZAGADKI SŁOWNE  

 

Mam czerwone nóżki, jestem żółtą kulką,  

A jak urosnę, to zostanę kurką. 

(kurczak) 

 

Jest biała, szara, ruda lub czarna. 

Znosi smaczne jaja, lubi dziobać ziarna. 

(kura) 

 

Swym barwnym grzebieniem, czesać się nie może. 

Budzi wieś codziennie, gdy świta na dworze. 

(kogut) 

 

 LICZENIE NARYSOWANYCH ZWIERZATEK 

Zachęcamy do policzenia zwierzątek narysowanych przez dzieci i innych, 

porównanie których jest więcej, a których mniej. 

 

 PIOSENKA : „WIEZIEMY KOGUCIKA” do zabaw ruchowych 

Przesłana w formacie WMA 

 

 

CZWARTEK 2.04.2020 

 

 

 WIERSZ "ZAJĄC" 

 

Zając zwierzakiem jest wyjątkowym, 

długie ma uszy na czubku głowy. 

Tymi uszami wciąż nasłuchuje, 

czy nikt na niego dziś nie poluje. 

Oczka ma śliczne, ogon mięciutki, 

i zawsze lubi być wesolutki. 

Skacze wysoko, pełno go wszędzie, 

szczęśliwy zając niech zawsze będzie. 

 

 ZABAWA RUCHOWO- ORTOFONICZNA DO WIERSZA „ZAJĄC”  

 

Mały zajączek 

Kic kic kic 

Skacze wesoło 



Hopsa sa hopsa sa 

Gdy słyszy hałas 

Kic kic kic 

Nadstawia uszy 

Cicho sza 

Szary zajączku 

Kic kic kic 

Skacz sobie śmiało 

Hopsa sa hopsa sa 

Szukaj kapustki 

Kic kic kic 

już będzie cicho 

Cicho sza 

  

 

  ZAGADKI  

Ma długie uszy i pięknie skacze,  

lubi marchewkę oraz sałatę. (zając)  

 

Okrągła głowa, duża czy mała. Z zielonych liści składa się cała? (kapusta) 

 

Dobra gotowana, dobra i surowa. Choć nie pomarańcza, lecz pomarańczowa. 

Lubią chrupać ją zajączki, są zdrowsze niż pączki (marchew) 

 

Na wierzchu skorupka, w środku żółto-białe,  

można z nich zrobić pisanki wspaniałe. (jajka) 

 

 

 ZABAWA ZE ŚPIEWEM: „SIEDZI ZAJĄCZEK” 

     na melodię: „Ojciec Wirgiliusz” 

Przesłana w formacie WMA w wersji wokalno-instrumentalnej pt: 

„Ojciec Wirgilusz” oraz w wersji instrumentalnej pt: „Siedzi zajączek” 

 

Siedzi zajączek na zielonej łące,  

my się kłaniamy, a on sobie siedzi.  

Ty zajączku dobrze wiesz, kogo kochasz tego bierz. 

 

Ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje,  

a miał ich wszystkich sto dwadzieścia troje. 

Hejże dzieci, hejże ha, róbcie wszyscy co i ja. 

 





 





 
 

 

 

 



 

 PRACA TECHNICZNA - ZAJĄC Z ROLKI  

 

 



 
 

 

 

 



PIĄTEK 3.04.2020 

 

 PIOSENKA „IDĄ SWIĘTA” 

https://youtu.be/B3AVIa8MJbQ 

Idą święta, wielkanocne idą święta. 

O tych świętach każdy zając pamięta. 

Do koszyczka zapakuje słodycze 

i na święta ci przyniesie moc życzeń. 

Idą święta, wielkanocne idą święta. 

O tych świętach i kurczątko pamięta. 

W żółte piórka się ubierze, wesołe 

wśród pisanek będzie biegać po stole. 

Idą święta, wielkanocne idą święta. 

O tych świętach nasz baranek pamięta. 

Ma na szyi mały dzwonek dźwięczący, 

będzie dzwonił, będzie skakał po łące. 

Idą święta, wielkanocne idą święta. 

O tych świętach każde dziecko pamięta. 

Pomaluje jajka w kwiatki i w gwiazdki, 

zrobi na pisankach śliczne obrazki. 

 

 ZAGADKI 

 

Na stole stoi kosz, a w nim leżą  

białe, żółte, nakrapiane, na Wielkanoc malowane. (pisanki)  

 

Ma mięciutką wełnę i złociste różki,  

a w Wielkanoc siedzi na łące z rzeżuszki. (baranek)  

 

 

Gdy się schowa za chmury, świat się staje ponury. 

A weselej na świecie, kiedy z góry świeci. (słońce) 

 

Może być mała albo dużą, czasami szklane oczka zmruża. 

Zawsze jest miła, uśmiechnięta, dlatego lubią ją dziewczęta. (lalka) 

 

 



 ZABAWY RUCHOWE PRZY MUZYCE 

w formie opowieści ruchowych przesłane w formacie WMA lub MP3 

z wykorzystaniem utworów muzycznych: „Owieczki”, „Kurki”, 

„Tańczące kurczaki”, „Owieczki na łące” 

Dzieci naśladują ruchem i głosem zwierzątka odpowiednio do muzyki. Na 

pauzę w muzyce stoją w bezruchu. 

 

 WIERSZ „PISANKI”  Małgorzaty Platy 

 

W koszyku małej Hanki  

Ułożone są pisanki:  

Na pierwszej kogucik widnieje;  

Dziobek otworzył i głośno pieje.  

Cały odziany jest w piórka tęczowe,  

A grzebień czerwony zdobi mu głowę.  

 

Obok tej pisanki leży jajeczko,  

Na którym widnieje żółte słoneczko. 

Okrągła buzia do nas się śmieje  

I wokół siebie promyczki sieje.  

 

Z następnej pisaneczki  

Spoglądają dwie laleczki.  

Jedna ma kokardę,  

druga- warkocz cienki,  

A obie ubrane są w piękne sukienki. 

 

 Inna pisanka jest calutka w kwiatki, 

 Różnymi barwami cieszą się oczy ich płatki. 

 A na ostatniej pisance Haneczki  

Migotliwie świecą małe gwiazdeczki.  

 

Na granatowym tle błyszczą jak skarb złoty;  

Jak przepięknie, lśniące królewskie klejnoty,  

Wielkanocne pisanki- święconki ozdoba... 

 Która najbardziej ci się podoba? 

 

 

 RYSOWANIE 5 lub więcej PISANEK WEDŁUG POMUSŁU 

- liczenie, stosowanie liczebników porządkowych (pierwsza pisanka, druga itd.) 

lub 

KOLOROWANIE uzupełnianie lub kolorowanie pisanek poniżej 





 





 
 

 HISTORYJKA OBRAZKOWA do wycinania i opowiadania. 

Zachęcam do samodzielnego narysowania swojej historyjki.       
 


