
 
 

Szanowni Państwo,  

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie na wstępie, jako nowy „członek załogi” witam 

wszystkich dzielnych Rodziców i kochane dzieci! 

Jestem nauczycielem wspomagającym w zastępstwie za Panią Paulinę. Codziennie będę 

przedstawiała Państwu ciekawe i sprawdzone pomysły na zabawy i ćwiczenia wspierające 

rozwój dzieci oraz zadania, jakie można zastosować, by dziecko mogło przejawiać 

ukierunkowaną aktywność, sprzyjającą jemu harmonijnemu rozwojowi: 

 

-  motoryka duża, mała, 

-  rozwijanie wrażeń zmysłowych, 

-  koordynacja i wiele innych.    

 

Serdecznie zapraszam do skorzystania z zamieszczonych materiałów. Poniżej 

przekazuję Państwu email kontaktowy. Wszelkie pytania bardzo proszę kierować na niego 

m.mortka@pp19.radom.pl  

Korzystajcie z porad i propozycji nauczyciela. Nie unikajcie kontaktu z nami. Pytajcie o 

wszystko i dzielcie się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dziecka, jego wytworami 

plastycznymi, wspólnymi zabawami np. w postaci zdjęć wysyłanych do nas.  

Jestem do Państwa dyspozycji telefonicznej, e-mailowej i facebookowej od poniedziałku do 

piątku w godzinach: 9.00-13.00 

Pozdrawiam, 

Magdalena Mortka 

 

 

Temat tygodnia: Wielkanocne zwyczaje 

 

Cel: wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną, rozwijanie 

umiejętności klasyfikowania przedmiotów. 

 

1. Na początek ,,Gimnastyka buzi i języka”- ćwiczenia usprawniające narządy mowy: 

ĆWICZENIA PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO 

„Chore misie” 

Dzieci naśladują chore misie , kapryszą, są senne, nie chcą jeść ani pić: 

- ziewają szeroko, szeroko, 

- kaszlą z językiem daleko wysuniętym do przodu, 

Jedzie wezwane pogotowie: eo, eo, au, au, ay, ay. 

Przychodzi pan doktor, bada misie i zaleca im: 

- płukanie gardła, 

- połykanie pastylek, 
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- picie syropu. 

Misie zmęczone zabiegami ziewają, ziewają i usypiają: 

- chrapie na wdechu, 

- chrapie na wydechu. 

Misie budzą się . Będą brały inhalacje: 

- dziecko zaciska na przemian dziurki nosa (w tym czasie oddycha wolną dziurką), 

- następnie wydycha powietrze nosem – wdycha ustami. 

Jeśli wolicie poćwiczyć z kimś to proponujemy youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=aHTvf6vs320 

 

2. „Kurki do domu”- zabawa ruchowa bieżna. „Kurniki” dla kurek wyznaczamy pod ścianą 

pomieszczenia (jeden kurnik dla kilku „kurek”). Na hasło „Kurki na spacer” – kurki 

swobodnie biegają mówiąc „ko, ko, ko”. Na hasło „Kurki do domu” – kurki szybko wracają 

do swoich domków. Powtarzamy kilkakrotnie. 

3.Zabawa „Mówimy szeptem” – zabawa doskonaląca aparat słuchu. Rodzic zwraca się do 

dziecka szeptem. 

- Zamykamy oczy i przez chwilę wszyscy staramy się posłuchać "ciszy". 

Następnie kolejno każdy szeptem wypowiada swoje imię. 

4.Zabawa ruchowa bieżna „Uwaga jajko”. Wyznaczamy start i metę, prosimy dziecko żeby 

przeniosło jajko (piłeczkę, lub jajko ugotowane na twardo) na łyżce w taki sposób, aby nie 

spadło. Żeby nie było tak łatwo i przyjemnie, możemy mierzyć czas, zorganizować wyścig, 

zaproponować konkretny sposób poruszania się, np. tyłem, bokiem, stopa za stopą, na 

kolanach, wielkimi krokami, na palcach, na piętach, na bokach stóp, dołożyć przeszkody, na 

które nie wolno nadepnąć, zawiązać oczy, itd. Dziecko powinno starać się przez całą trasę 

trzymać wyprostowaną rękę. 

5.Przybliżenie dzieciom wielkanocnej tradycji dotyczącej święcenia pokarmów. Rozmowa na 

temat rodzajów oraz symboliki produktów, które wkładamy do wielkanocnego koszyka. 

 

6.Praca plastyczna „Koszyczek Wielkanocny”. Potrzebne materiały: talerzyk papierowy, 

farba w kolorze brązowym, pędzel, klej, kolorowe kartki, nożyczki, mazaki (lub kredki), 

tasiemka. Jeśli nie dysponujemy w domu talerzykiem papierowym dzieci mogą pomalować 

koszyczek, który zamieściłam w kartach pracy  

W talerzyku rodzice wycinają otwór (półkole) na kształt koszyczka. Dziecko za pomocą 

pędzla maluje wypukłą część talerzyka brązową farbą (2). Myje ręce. Gdy farba będzie schła, 

dziecko (z pomocą rodziców) z kolorowego papieru wycina jajeczka. Dekoruje je wg 

własnego pomysłu przy pomocy mazaków lub kredek (3). Obrzeże talerzyka (po nie 

umalowanej stronie) smarujemy klejem, przyklejamy na kartkę (tak, aby wyszła nam 

przestrzenna praca). Przyklejamy przygotowane wcześniej papierowe pisanki, dekorujemy 

koszyczek za pomocy tasiemki (4). Po skończonej pracy przypominamy dziecku o 
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konieczności posprzątania swojego stanowiska pracy i dokładnym umyciu rąk. Zdjęcie 

gotowej pracy własnoręcznie wykonanej poniżej  Oczywiście czekam na wasze gotowe 

prace w formie zdjęć. 

 

7.Wyjście na świeże powietrze. Przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa podczas 

spaceru. 

8. Dzisiaj w ramach odpoczynku poobiedniego proponuje słuchanie muzyki relaksacyjnej dla 

dzieci. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2qzY9Y0ONQ 

A jeśli już Wam się to znudzi proponuje bajeczkę. Koniecznie posłuchajcie jej z rodzicami, 

na pewno pamiętają Kota Filemona  

https://www.youtube.com/watch?v=9ABKbhjqLlg 

 

9. Następnie proponuje zabawę dydaktyczną rozwijającą pamięć: ,,Co się zmieniło?’’. 

Rodzice kładą na podłodze kilka przedmiotów. Dziecko przygląda się uważnie i odwraca. 

Rodzic w tym czasie zmienia położenie jednego przedmiotu. Zadaniem dziecka jest 

zgadnięcie, co się zmieniło. Jeśli przedszkolakom będzie szło dobrze można zmieniać 

położenie dwóch przedmiotów lub trzech. Zabawę powtarzamy kilka razy. Możemy też 

zamienić się rolami. Dziecko zamienia przedmioty a rodzie zgaduje. 

 

9.Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Rób tak- nie rób tak” . Rodzic umawia się z 

dzieckiem, że kiedy powie: rób tak, ma naśladować jego ruchy, natomiast na słowa: nie rób 

tak, ma pozostać w bezruchu. 

10.Zabawy konstrukcyjne budowanie różnych domków z wybranych klocków. Budowanie 

jak najwyższej wieży z klocków piankowych, próby zdmuchiwania jej (ćwiczenia 

oddechowe). 

12. Ćwiczenia usprawniające logiczne myślenie oraz koordynację oko-ręka: rysowanie po 

śladzie, dopasowywanie w pary, wypełnianie białych pól obrazka przy użyciu plasteliny.  

 

Uprzejmie zachęcam do zamieszczania zdjęć Waszych prac plastycznych  

To wszystko na dzisiaj. Życzę udanej zabawy i zapraszam we wtorek. 

Pozdrawiam!  

Magdalena 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2qzY9Y0ONQ&fbclid=IwAR2BJf1PL337cVYxdTqsk3th9Rpcpi7p2Zc3zu3LiqToBDzo0PHyqtJbY7w
https://www.youtube.com/watch?v=9ABKbhjqLlg&fbclid=IwAR1W1CDfHnUqjXjrCD_mv-LahAozPeFWLE56-6RgeVMMgL2iXhTJSnwO2AU


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

Koszyczek do pracy plastycznej w razie 

braku talerzyka papierowego. 

 


