
 

  Propozycje zabaw dla dzieci 5-letnich na 08.04 

 

  Ranek/ Popołudniówka 

• Dowolny taniec przy nagraniu fragmentu utworu Antonia Vivaldiego Wiosna 
z cyklu Cztery pory roku.Nagranie fragmentu utworu Antonia Vivaldiego 
Wiosna z cyklu Cztery pory roku, .Dziecko tańczy indywidualnie z hustką 
kolorową. W czasie przerwy w muzyce zastyga w bezruchu. 

• Zabawa Widzę coś, widzę. 
R. a potem  dziecko, wybiera sobie w domu jakiś przedmiot i określa jego cechę 
(cechy), np. kolor, mówiąc: Widzę coś, widzę coś, np. czerwonego. Dziecko stara się 
odgadnąć, jaki przedmiot R. (czy chętne dziecko) miał na myśli. 

•  Zabawa z wykorzystaniem rymowanki. 
Dziecko stoi  przed R 

• Dziecko: 
Maszerują dzieci drogą                               maszerują w miejscu, 
raz, dwa, raz i dwa. 
Prawą nogą,                                               wyciągają do przodu prawą nogę,l 
ewą nogą                                                    wyciągają do przodu lewą nogę, 
raz, dwa, raz i dwa.                                    maszerują w miejscu, 
I rękami poruszają: 
raz, dwa, raz i dwa,                                    maszerują w miejscu, 
w prawo – lewą,                                         lewą rękę wyciągają w prawą stronę, 
 w lewo – prawą                                         prawą rękę wyciągają w lewą stronę, 
 raz, dwa, raz i dwa.                                   maszerują w miejscu. 

• Ćwiczenia orientacji na kartce papieru.Kartka (formatu A3), małe obrazki 
wycięte z gazety. R. prosi dziecko o wskazanie na kartce:– prawego górnego 
rogu,– lewego dolnego rogu,– prawego dolnego rogu,– lewego górnego 
rogu.Potem dziecko przykleja obrazki wg poleceń R. np. na dole kartki - 
kotka, u góry katki -słoneczko, w prawym dolnym rogu – kwiatka, lewym górnym 

rogu – domek itp 

• Karta pracy, cz. 3, s. 66. (dla dzieci, które nie zabrały książek podaję link -  
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/os-bbplus-kp-3/mobile/index.html (można 
wydrukować potrzebne materiały) 

Polecenie: Przeczytaj z R. lub samodzielnie wyrazy: nie, tak. Połącz je z odpowiednimi zdjęciami. 
Polecenie: Określ położenie obrazka przedstawiającego piłkę na kolejnych kartkach. 
Polecenie:Rysuj po śladach rysunków piłek 
  
  Zajęcie 1 

  
 Aktywność fizyczna 

ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH  Z NIETYPOWYM PRZYRZĄDEM- 

butelka plastikowa 
LP

. 

Rodzaj zabawy  lub 

ćwiczenia 

Treść zabawy lub formy ćwiczeniowej Środki 

dydaktyczne 



Uwagi   

1. Zabawa 

orientacyjno-

porządkowa 

„Marsz” Dziecko maszeruje po obwodzie 

koła z butelką w ręku , dziecko unosi 

wysoko kolana przekładając butelkę pod 

kolanem jednej nogi, a następnie drugiej 

nogi. 

butelka 

plastikowa 

po 1,5 l 

wody, 

ulubiona 

piosenka 

dziecka CD 

2. Ćwiczenie 

dużych grup 

mięśniowych 

„Zające kicające” Dziecko kuca i oburącz 

łapie butelkę za końce i układa na kark, 

dokładnie na wysokość łopatek i 

podskakuje próbując wyprostować plecy 

butelka 

plastikowa 

3. Ćwiczenie 

kształtujące 

postawę ciała 

„Na boki” Dziecko staje w lekkim 

rozkroku, unosi ręce, trzymając brzegi 

butelki , wykonują skłony boczne w lewą i 

prawą stronę 

butelka 

plastikowa 

3-4 skłony w 

każdą stronę 

4. Ćwiczenie 

tułowia   

„Skręty” Dziecko siada w siadzie 

skrzyżnym, trzyma przed sobą butelkę, na 

polecenie „tył”- przekładają  ją do tyłu, 

„lewa strona” przekładają ją na lewą 

stronę swojego ciała 

ćwiczenie 

można 

utrudnić 

zwiększając 

szybkość 

poleceń 

5. Wzmacnianie 

mięśni grzbietu 

„Złap butelkę” Dziecko dobiera się w parę 

z rodzicem/ rodzeństwem. Kładzie się  na 

brzuchu z wyciągniętymi rękami, druga 

osoba siedzi na piętach przed dzieckiem w 

odległości ok 1,5 m trzymając nad głową 

dziecka butelkę, dziecko leżące próbuje ją 

złapać 

dziecko 

powinno 

utrzymywać 

klatkę 

piersiową 

przy 

podłodze . 

Zmiana 

6. 

 

 

Ćwiczenie z 

elementem 

czworakowania 

„Turlanie”  Dziecko w klęku podpartym, 

głową turla butelkę, podążają za nią, 

powoli przesuwając się 

przesuwamy 

się idąc na 

czworakach 

7. Zabawa bieżna 

„Dookoła 

butelki”   

Dziecko biega swobodnie w różnych 

kierunkach  po pokoju  trzymając w 

dłoniach butelkę plastikową., na sygnał 

nauczyciela stawia butelkę na podłodze i 

chodzi dookoła niej, raz          w lewą raz 

w prawą stronę 

butelka 

plastikowa 

8. Ćwiczenie mięśni 

brzucha 

„Nad butelką” Siad prosty, butelkę 

stawiamy na podłodze przy stopach – 

wnosimy nogi nad butelkę, opierając ręce 

na  podłodze 

zwracamy 

uwagę, by 

nogi były 

wyprostowan

e 

9. Ćwiczenie                                   

z elementem 

rzutu „Kto trafi 

 Dziecko na sygnał start, rzuca plastikową 

butelkę w kierunku obręczy, kosza, 

kuwety itp. liczy się celność. 

dziecko 

powinno 

rzucać z 

wyznaczonej 

linii 



10

. 

Ćwiczenie 

wyprostne „Na 

podłodze” 

Dziecko kładzie się na plecach, trzyma 

butelkę za końce na brzuchu, wykonują 

wdech-unosząc butelkę nad głowę, 

wydech-opuszczając na brzuch 

ćwiczenie 

powtarzają 

kilka razy, w 

drugi 

tygodniu dz. 

może 

wstrzymywa

ć wdech na 3 

s. 

11

. 

Ćwiczenie  

uspokajające 

„Marsz” Marsz przy piosence wygrywanie 

jej rytmu 

Piosenka 

Wiosenne 

buziaki 

 

Zajęcie 2 

  

            Aktywność poznawcza 

 

    Temat: Zabawa dydaktyczna „Jeździmy windą” 
 

  

• Podanie dziecku celu zajęcia – Dzisiaj będziemy jeżdzić windą i odwiedzać 

zwierzeta mieszkające w zaczarowanym drzewie z windą. 

• Ćwiczenie utrwalajace znajomość cyfr "Czy znasz cyfry?" (załącznik) R. 

pokazuje kartkę z cyframi. Prosi, aby dz. uważnie słuchało ile razy uderzy w 

ręce, a następnie  wskazało odpowiednią cyfrę odpowiadającą ilości uderzeń. 

• Zabawa "Jeździmy windą" (załącznik) (R. drukuje tabelę i dorysowuje 

elementy wg przesłanego zdjęcia) 

R. pokazuje kartkę z narysowanym drzewem i z windą w jego środku. 

Polecenie: To jest zaczarowane drzewo, w którym są piętra. Czy potrafisz policzyć ile 

jest pięter? (dz. używa liczebników porządkowych).( R. wpisuje cyfry w pierwszej 

pionowej kolumnie od lewej strony, od dołu tabeli) W tym zaczarowanym drzewie, 

na każdym piętrze mieszka zwierzę. Jak myślisz kto może mieszkać na 1 piętrze? .. 

na 2 piętrze i tak dalej. Prosimy, aby dziecko narysowało z pomoca R. te zwierzęta na 

każdym piętrze (dz. rysuje zwierzęta w drugiej pionowej kolumnie, licząc od lewej). 

Teraz pobawimy się, będziesz  odwiedzała zwierzęta w zaczarowanym drzewie? 

(trzecia kolumna służy do przemieszczania się między piętrami.). To jesteś ty – R. 

pokazuje sylwetę chłopca lub dziewczynki. Będziesz jeździł między piętrami i 

odwiedzał zwierzęta. Najpierw z moją pomocą, a później samodzielnie. 

• Polecenie - Jesteś z wizytą u kota na pierwszym piętrze (dz. umieszcza swoją 

sylwetę na 1 piętrze) jedziesz odwiedzić wiewiórkę na 3 piętrze. Policz ile 

pięter jedziesz do góry. (dz. liczy głośno 1, 2). Ile pięter pojechałaś do góry, 

aby odwiedzić wiewiórkę  . Zanim odwiedziłaś wiewiórkę na 3 piętrze, byłaś 

na jakim piętrze..., pojechałaś ile pięter do góry ... i odwiedziłaś jakie zwierzę 

na 3 piętrze. 

• Polecenie – Jesteś znowu na  1 piętrze z wizytą  u kota, chcesz odwiedzić 

zwierzę, które mieszka na 5 piętrze , czyli małpkę . Policz ile pięter jedziesz 



do góry. (dz. liczy głośno 1, 2, 3, 4). Ile pięter pojechałaś do góry, aby 

odwiedzić małpkę . Zanim odwiedziłaś małpkę na 5 piętrze, byłaś na jakim 

piętrze ..., pojechałaś ile pięter do góry ... i odwiedziłaś jakie zwierzę na  5 

piętrze. 

• Zabawa ruchowa "Ćwiczenia sportowaca" 

Polecenie: Będę pokazywała cyfrę, a Ty będziesz wykonywał ćwiczenia ktore 

powiem tyle razy ile wskazuje cyfra. R. pokazuje cyfrę 2 i mówi przysiady (dz. 

Wykonuje 2 przysiady) i tak dalej do liczby 5 

• Polecenie: A teraz spróbuj samodzielnie pokazać i opowiedzieć kogo chcesz 

odwiedzić w zaczarowanym drzewie. (R. dyskretnie wskiera dz. ) 

• Podsumowanie zajęcia – W co się dzisiaj bawiliśmy? Czy jazda windą i 

opowiadanie  co robiłaś  było trudne? 
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Załącznik 
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