
 
 Propozycje zabaw dla 5-latków na 07.04 (środa) 
 
  Ranek/Popołudniówka 

• Karta pracy, cz. 3, s. 64. 
−W co grają chłopcy? 
 Polecenie: Dokładnie proszę pokoloruj rysunki chłopców i piłki. 
 Polecenie: Nazwij sportowców przedstawionych na zdjęciach. Rysuj po śladach – od zdjęć 
sportowców do zdjęć piłek. Nazwij poszczególne piłki. 

• Karta pracy, cz. 3, s. 65. 
Polecenie: Proszę policz przedmioty w każdej ramce. Zaznacz ich liczbę w pustych okienkach za 
pomocą kresek. Dokończ ozdabiać ramki. 

• Zabawa rozwijająca spostrzegawczość – Kto szuka, ten znajdzie? 
Dziecko rozgląda się po sali. Jego zadaniem jest wyszukanie i nazwanie przedmiotów, których cechy 
podaje R., np. w naszym domu jest ich 4, są drewniane, można je kupić w sklepie meblowym itp 
 
Zajęcie 1 
   Aktywność poznawcza 
  Temat: Zakładmy zielony ogródek w domu – wprowadzenie  litery drukowanej C, c. 

• Posadznie w doniczce lub korytku z ziemią cebuli.Oglądanie  cebul i wypowiadanie się na 
temat jej cech – kolor, kształt, zapach, ciężar itp. Pokaz przez rodzica techniki sadzenia, 
dziecko powtarza. Następnie zadajemy pyatania: 

−Dlaczego sadzimy cebulę w pojemniku z ziemią? 
−Z czym możemy spożywać zielony szczypior z cebuli? 
−Dlaczego jedzenie warzyw służy zdrowiu? 
−Do czego w kuchni wykorzystujemy cebulę? 

• Analiza  słuchowa słowa cebula. 
Polecenie: Co posadziliśmy w doniczce? - cebula. Proszę podziel słowo cebula na sylaby. Ułóż 
zdanie ze słowem cebula? (R. mówi słowo cebula akcentując głoskę "c"( długo je wymawia) Co 
słyszysz na początku słowa cebula? - c 

• Pokaz litery drukowanej C, c - załącznik 
Polecenie: Z czym Tobie kojarzy literka C,c – dz. podaje skojarzenia 

• Ułóż literkę C, c z wybranych klocków na dywanie 
• Wyszukiwanie w pokoju przedmiotów, rzeczy, których nazwa rozpoczyna się od głoski c 

lub w swojej nazwie jest gloska c (R. pomaga pokazując przedmiot) 
• Wodzenie po literce c rytmicznie do śpiewanej piosenki – Wlazł kotek 
• Wyszukiwanie literki c w tekście - załącznik 

polecenie: wyszukaj wszystkie literki "c" podkreślając  je kreską ołówka 
• Ozdabianie litereki C np; dartym papierem gazetowym, rozmazywaną plasteliną lub 

stempelkując palcem maczanym w wybranym kolorze farby. - załącznik 
• Zakończenie – Jaką dzisiaj poznałeś literkę? C jak ......? 

 
  Zajęcie 2 
 Aktywność artystyczna 
 Temat: Zabawy przy piosence "Songo" 
 

• Powitanie – R. śpiewa" Dzień dobry, dzień dobry np. Jasiu" 
                     Dz. odpowiada 

• Zabawa na szybką orientację w przestrzeni "czy potrafisz?" 



R. gra na 2 klockach rytm do marszu, biegu lub podskoku – dz. porusza się po wolnym miejscu w 
pokoju. Kiedy R. przestanie grać mówi hasło np. czerwony, brązowy, złoty, itp dz, wyszukuje i staje 
przy rzeczy, przedmiocie w podanym kolorze. 

• Słuchanie piosenki  prosimy, aby dz. zapamiętało o czym opowiada piosenka (podaję link 
https://soundcloud.com/user-956760406/songo-s-i-muz-danuta-i-karol) 

• Interpretacja ruchowa słuchanej piosenki wg pomysłu dz. (jeszcze raz proszę odtworzyc 
piosenkę i jednocześnie poprosić, aby dziecko wymyśliło i pokazało jakby by zatańczyło ją) 

• Czy wiesz, co oznacza słowo songo? Wyjaśnie słowa songo – jest to taka muzyka z 
dalekiego państwa Kuby, którą wygrywa się  na róznych instrumentach 

• Proponujemy dz. wybór dowolnego przedmiotu, na którym można grać np. klucze, worek 
foliowy, 2 klocki, itp. Jeszcze raz włączamy piosenkę, proponując, aby dziecko grało jej rytm 
na wybranym przedmiocie (R. też może grać). 

• Wspólne wymyślenie ruchów do piosenki np 
do refrenu 
songo, songo, songo                                         młynek wykonywany z rąk 
przybył do nas z Kongo                                     noga i ręka prawa do przodu/     
                                                                           przemiennie z nogą lewą 
i dlatego właśnie tak wspaniale brzmi               wymachy oburącz nad głową 
 
 
   tekst piosenki "songo" 
   Tak się zaczyna nasz nowy taniec, 
   to właśnie jego rytm,może go tańczyć, 
   kto tylko zechce, możesz go tańczyć ty. 
    Wystarczy tylko trochę odwagi, 
    wystarczy tylko chcieć, 
   aby zabawić się razem z nami 
   i frajdę z tego mieć. 
  Ref.:Songo, songo, songo 
          przybył do nas z Kongo 
          i dlatego właśnie 
          tak wspaniale brzmi. 
          Songo, songo, songo 
         przybył do nas z Kongo 
         i dlatego właśnie zatańcz go i ty. 
    
 
Tekst do zaznaczania litery C 
 

Cebula musi być zdrowa! Dlaczego musi? Mimo morza wylanych 
nad nią łez, jest powszechnie stosowana nie tylko w kuchni ale 
także w medycynie, i to już od bardzo dawna. To dowód na to, że 
w cebuli jest coś, co doskonale wpływa na nasze zdrowie.  
Co zawiera cebula?  
Podstawową substancją bioaktywną jest alliina (to przez nią 
płaczemy) a także kwercetyna – wspaniały flawonoid. To 



oczywiście nie wszystko, to wspaniałe warzywo jest bogate w 
bioaktywne związki siarki, tiosiarczany i nie tylko. Zawiera także 
adenozynę. W cebuli znajdziemy trochę witamin ( witamina C, A, 
E, B1 i B2) i minerałów takich jak potas, fosfor, żelazo, wapń a 
także zawiera mangan, siarkę, miedź, krzem i cynk.  
Jak i co leczy cebula? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik  
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