
16.04.2020 – czwartek propozycje zabaw do wyboru w trzech kategoriach  

Na wsi 

Rodzic / opiekun czyta polecenie dziecku 

 
 1.Na początek przywitamy się śpiewająco  
 
Wszyscy są, witam Was, zaczynamy - już czas!  
Jestem ja, jesteś Ty. Raz, dwa, trzy!  
 
https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk  
 
możesz wykorzystać ten link i śpiewać razem z Rodzicem 

ZABAWY ROZWIJAJĄCE SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNĄ 

2. Ćwiczenia rozwijające motorykę dla Perełek 

Potrzebne będą: nożyczki, taśma i przestrzeń na podłodze. Skoro jesteśmy na wsi to 
będziemy poruszać się między grządkami w ogrodzie, żeby zobaczyć czy wrosły już 
kwiaty. Rodzic przykleja na podłodze z taśmy różne wzory - szlaczki. Zadaniem 
dziecka jest przejść po wzorze zgodnie z instrukcją, tak aby nie podeptać 
przygotowanych rabatek. 

 
Dziecko idzie po przygotowanym wzorze stopa za stopą, z zachowaniem równowagi, 
starając się nie wyjść poza linię. Jeśli nie mamy w domy taśmy można wykorzystać 
wstążki lub linę, sznurek.  

Teraz zadanie trudniejsze. Dziecko stawia stopę tylko na przyklejonych przez rodzica 
kawałkach taśmy. 

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk


 
 

3.Czy w Waszym ogrodzie wyrosły już kwiaty? Bo w moi tak. Narysuj kwiatka i 
pokoloruj go. 

 

 

 

    Zabawy rozwijające motorykę dla Rybek i Sterników 

1.Wyobraźcie sobie, że jesteście na wsi i poszliście na wiosenny spacer na łąkę.  

  
To właśnie jest wiosenna łąka. Spróbujemy ją dzisiaj narysować. 

 Potrzebne będą: mazaki, ręcznik papierowy, talerz z wodą, nożyczki.  



 
Odcinamy kawałek ręcznika papierowego i składamy go na pół. Na jednej połowie 
rysujemy np. Słońce, zamykamy jak laurkę i na wierzchu rysujemy oczy, nos i uśmiech.  

 

 
 

 
Złożony kawałek ręcznika wkładamy do talerza z wodą. Zobacz co się stało, nasze 
słonko uśmiecha się do nas.  

 



 
W podobny sposób możesz narysować np. łąkę w czasie padającego deszczu.  

1.  2.  

3.  

ZABAWY DOSKONALACE UMIEJETNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ LICZEBNIKAMI 
PORZĄDKOWYMI 

Propozycje dla Perełek 

1.Obejrzyj i posłuchaj piosenki ,, Rolnik sam w dolinie” (piosenki dla dzieci 
bajubaju.tv) 

https://www.youtube.com/watch?v=0Iw20CK9Wz4  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Iw20CK9Wz4


• Policz, ile ludzi jest na obrazku. Ułóż tyle czerwonych klocków. 
• Policz, ile zwierząt jest na obrazku. Ułóż tyle zielonych klocków. 
• Których klocków jest więcej czerwonych czy zielonych? 
• Których klocków jest mniej? O ile zielonych klocków jest mniej 

2. Dzieci odpowiadają na pytania zadawane przez rodziców. Przyjrzyj się obrazkowi i 
powiedz: 

• Na którym miejscu w przyczepie jest myszka, licząc od lewej strony?                                                                                                                            
(pierwszym)   

• Na którym miejscu w przyczepie jest pies, licząc od lewej strony? (trzecim) 
• Która z kolei na przyczepie jest niania, licząc od lewej strony? (piąta) itd. 

3. Narysuj ulubione zwierzątko z piosenki. 

Propozycje dla Rybek i Sterników 

1.Obejrzyj i posłuchaj piosenki ,, Rolnik pole orze” (babytv) 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-a4HRH1id8&list=RDY-
a4HRH1id8&start_radio=1 

 
2. Policz postacie z piosenki, wskaż właściwą cyfrę i ułóż tyle samo klamerek 

2   8   6   7   5   9   3 
3.Podziel na sylaby słowa: krowa, pies, dziecko, mysz, kotek. Policz, ile w każdym 
słowie jest sylab zapisz to przy pomocy klamerek i dokończ układanie rytmu. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-a4HRH1id8&list=RDY-a4HRH1id8&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=Y-a4HRH1id8&list=RDY-a4HRH1id8&start_radio=1


4. Przyjrzyj się obrazkowi z piosenki, jak zwierzęta ustawione są w rzędzie i odpowiedz 
na pytania. 

 (licząc od lewej strony) 

• Który z kolei jest kotek? 
• Która w kolejności jest krowa? 
• Która na obrazku jest niania? 
• Które w kolejności jest dziecko? 

Policz w wszystkie postacie stojące w rzędzie używając liczebników porządkowych 
np. pierwsza krowa, druga mysz, trzeci kotek itd. 

OKREŚLENIE POŁOŻENIA W PRZESTRZENI  

PROPOZYCJE ZABAW DLA PEREŁEK, RYBEK I STERNIKÓW 

 

1. Przyjrzyj się obrazkom i odpowiedz na pytania.(Wykorzystano obrazki z 
piosenki ,,Rolnik pole orze”, babytv) 
 

• Gdzie siedzi rolnik?                     (na dachu) 

                     

 

 

• Gdzie jest ser?                              (pod kołem) 

 

 



 

• Gdzie stoi dziecko?                          (między krową a traktorem) 

 

 

• Gdzie stoi żona rolnika?                    (za traktorem) 

 

 

• Gdzie siedzi żona w traktorze?             (obok rolnika)   

 

 

• Gdzie jest krowa?                          (przed traktorem) 



    
Pytania do Rybek i Sterników 

Linia dzieli obrazek na dwie części. Przyjrzyj się obrazkowi i odpowiedz na pytania. 

Po której stronie stoją zwierzęta? 

Po której stronie stoją ludzie? 

Pokaż prawe ucho.  

Pokaż lewą nogę. 

 

 

 

 Miłej zabawy  

                                                                                                Wioletta Lipa 


