
WITAMY WAS PONOWNIE KOCHANE DZIECIAKI I DRODZY RODZICE!!! PRZYGOTOWAŁYŚMY DLA WAS 
KOLEJNE ZABAWY I  ZADANIA. W DALSZYM CIĄGU PROSIMY O PRZESYŁANIE FILMIKÓW I FOTEK 

 

PONIEDZIAŁEK 22.06.2020 
1. Kochane Dzieciaki i drodzy Rodzice, proponujemy rozruszad się przy piosence Perlice - Tiki Tiki Room. Róbcie 
dokładnie tak, jak dzieciaki na teledysku, powodzenia!!!  

Piosenkę z układem tanecznym znajdziesz tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo 
Obrazki do zagadek znajdziesz tutaj: 
https://i.pinimg.com/750x/8e/a2/b7/8ea2b741bded2c0e6d3ddb47e742894d.jpg 
Załącznik nr 1. 
 

2. „Jeździ, lata czy pływa, powiedz jak się nazywa?” – proponujemy odgadywanie zagadek słowno – obrazkowych. 
Rodzicu, poproś dziecko, aby podzieliło wyrazy na sylaby, z jednoczesnym klaskaniem w dłonie. 
Czym towary i podróżni płyną,  
 Pan kapitan o wszystko dba, i do portu dopłyną? (statek) 
 

Z bliska widzi chmury, czasem deszczyk też,  
My go nie widzimy, Zbyt wysoko jest. (samolot) 
 

Ma dwa koła i specjalne ścieżki,  
Lubią nim jeździd dorośli i dzieci. (rower)  
 
Z miasta do miasta i w mieście też,  
Gdy masz bilet, jedź gdzie chcesz. (autobus)  
 

Przez góry, łąki i lasy, sunie po szynach.  
Dużo ludzi się w nim mieści, policz, gdy się zatrzyma. (pociąg)  
 

Cztery koła, kierownica,  
Na obiad paliwo,  
Do jeżdżenia – ulica. (samochód) 
Proponujemy  przeprowadzenie rozmowy z dzieckiem o środkach lokomocji – rodzic zadaje dziecku pytania: Jakie 
znacie pojazdy, które poruszają się po lądzie? Kto jechał autobusem? Jakie znacie pojazdy, które poruszają się na 
wodzie? Kto pływał statkiem? Jakie znacie pojazdy, które poruszają się w powietrzu? Kto latał samolotem? 
Okazjonalnie obejrzenie bajki edukacyjnej o pojazdach. Film znajdziesz tutaj:  
https://www.youtube.com/watch?v=Mss394U8tJg 
 

3. Proponujemy  się trochę poruszad w czasie zabawy: „Pojazdy w ruchu”.  
Rodzice i dzieci dzielą się  na trzy zespoły: samochody, samoloty i statki. Wszyscy  biegają bez potrąceo innych. Na 
hasło: „czerwone”, samochody zatrzymują się, na hasło: „lotnisko”, samoloty zatrzymują się w przysiadzie, na hasło: 
„kotwica”, statki zatrzymują się i dotykają dowolnego mebla. Zabawę powtarzamy trzykrotnie, aby wszyscy mogli 
wymienid się rolami. 
 

4. Proponuję wykonanie pracy według wzoru z figur geometrycznych: „Mój samochód”. 
Dzieci rozpoznają i nazywają spośród figur koło, utrwalają znajomośd  kolorów, przeliczają figury w 
zakresie 3 i więcej, pomysły tutaj: 
Załącznik nr 2. 
 

5. „Pojazdy” – proponuję pracę z - szeregowanie z zachowaniem określonej regularności.  
Załącznik nr 3. 
 

6. Proponujemy zabawę  - zagadki pantomimiczne – „Czym jadą dzieci ”?  
Rodzice i dzieci losują obrazki przedstawiające różne pojazdy, np.:, rower, samolot, samochód, pociąg, łódka 
itp.Za pomocą ruchu, mimiki, dźwięku,  pokazują, w jaki sposób można poruszad się   pojazdem przedstawionym 
na obrazku, a pozostali uczestnicy zabawy odgadują, co to jest za przedmiot. 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo
https://i.pinimg.com/750x/8e/a2/b7/8ea2b741bded2c0e6d3ddb47e742894d.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Mss394U8tJg


23.06.2020 WTOREK 
1. Kochani , dzisiaj proponuję na powitanie powtórzyd wspaniałą piosenkę i taniec, który już poznaliście „Taniec 
zygzak”. Piosenkę znajdziesz tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs&list=PLulekx8o0zKj10X_oZOjytR1WgDJxi_OX 
„Nieważne czy dziewczyną jesteś czy chłopakiem, 
lecz ważne jest, że wiesz, że pędzi się zygzakiem, 
przygotuj ręce biodra nogi do zygzaka, 
nie więcej ani mniej! 
Najpierw zygzaka robią tylko same ręce, 
a teraz biodra żeby śmiechu było więcej, 
na koniec do zygzaka dodajemy nogi, 
tylko nie pomyl się! 
No teraz już dłużej nie czekamy! 
zygzaka zaczynamy! 
Taoczę zygzakiem bo, 
Zygi, zygi, zong, zong, zygi, zygi, zong, 
zygzaki fajne są, 
zygi, zygi,zong, zong zygi, zygi, zong, 
zataocz zygzakiem też, 
zygi, zygi, zong, zong, zygi, zygi, zong, 
zygzak to prosta rzecz, 
zygi, zygi, zong. 
Tego zygzaka najpierw robią same ręce, 
a potem biodra żeby śmiechu było więcej, 
na koniec do zygzaka dodajemy nogi, 
i nie mylimy się! 
No a teraz już dłużej nie czekamy! 
zygzaka zaczynamy! 
Taoczę zygzakiem bo, 
Zygi, zygi, zong, zong, zygi, zygi, zong, 
zygzaki fajne są, 
zygi, zygi,zong, zong zygi, zygi, zong, 
zataocz zygzakiem też, 
zygi, zygi, zong, zong, zygi, zygi, zong, 
zygzak to prosta rzecz, 
zygi, zygi, zong. 
Lubisz zygzaka tak samo jak ja! 
No a teraz już dłużej nie czekamy, 
zygzaka zaczynamy! 
Taoczę zygzakiem bo, 
Zygi, zygi, zong, zong, zygi, zygi, zong, 
zygzaki fajne są, 
zygi, zygi,zong, zong zygi, zygi, zong, 
zataocz zygzakiem też, 
zygi, zygi, zong, zong, zygi, zygi, zong, 
zygzak to prosta rzecz, 
zygi, zygi, zong. 
Taoczę zygzakiem bo, 
Zygi, zygi, zong, zong, zygi, zygi, zong, 
zygzaki fajne są, 
zygi, zygi,zong, zong zygi, zygi, zong, 
zataocz zygzakiem też, 
zygi, zygi, zong, zong, zygi, zygi, zong, 
zygzak to prosta rzecz, 
zygi, zygi, zong”. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs&list=PLulekx8o0zKj10X_oZOjytR1WgDJxi_OX


2. Proponujemy wspólne wysłuchanie piosenki: „Wycieczka pociągiem”( z repertuaru Śpiewające Brzdące”).  
Rodzicu, porozmawiaj z dzieckiem na temat treści piosenki. Zapytaj dziecko, jakie jest tempo i nastrój piosenki.  

Piosenka tutaj:    https://www.youtube.com/watch?v=fdiJ_80WJdg– 

Wykonajcie wspólnie dwiczenia emisyjne: powtarzanie wybranych fragmentów melodii piosenki na sylabach: na, 
na, ta, ta, ma, ma… A może nauczcie się jej na pamięd.  
Okazjonalnie proponujemy odgadywanie zagadek słuchowych „ Pojazdy”. Odgłosy do zagadek znajdziecie tutaj: 

http://xn--odgosy-5db.pl/ 
Po wysłuchaniu zagadek, rodzic zadaje dzieciom pytania: - Jakie pojazdy wydawały odgłosy? - Czy łatwiej rozpoznad 
odgłosy z otwartymi oczami, czy z zamkniętymi? - Dlaczego jest ważne, aby uważnie słuchad, co nadjeżdża?  
 

1. Jedzie pociąg na wycieczkę 
Wagon za wagonem, 
Wszystkie dzieci siedzą grzecznie 
W okienka wpatrzone. 
  
Ref. Ciuch, ciuch jedzie pociąg, 
Mija pole, las. 
Pomachamy krówce 
Niech pamięta nas! (2x) 
  
2. Jedzie pociąg na wycieczkę 
leci dym z komina, 
tutaj góra, a tam rzeka 
będzie, co wspominad. 
  
Ref. Ciuch, ciuch jedzie pociąg, 
Mija pole, las. 
Pomachamy krówce 
Niech pamięta nas! (2x) 
 
3. Proponujemy wykonad pracę „Pojazdy” – wypełnianie miejsc obrazka plasteliną w odpowiednim kolorze. 
Doskonalenie sprawności manualnej dłoni i palców. Karta pracy – załącznik nr 4. 
 

4. „Rowery”- proponujemy zabawę muzyczno – ruchową. Piosenka do zabawy tutaj:  
https://www.youtube.com/watch?v=nMrgD75miGY 

 

5. Praca dla chętnych dzieci: „Pojazdy”- składanie obrazka z 3,4, 5 części w całośd. Doskonalimy analizę i syntezę 
wzrokową dzieci.  

Załącznik nr 5. 
 

24.06.2020 ŚRODA 
1. Na rozpoczęcie dnia proponujemy wam zabawę ruchowo – muzyczną: „Kręcące wstążki”.  Do tej zabawy 

przygotujcie wstążeczki. Piosenka tutaj:    
https://www.youtube.com/watch?v=eG5bDRNfraI  
„Kręcą, kręcą się wstążeczki, kręcą na około. 
kręcą, kręcą się wstążeczki, jest bardzo wesoło. 
Tu kółeczko, tam kółeczko, wstążki kręcą się w kółeczko. 
Tu kółeczko, tam kółeczko, wstążki kręcą się w kółeczko. 
Kręcą, kręcą się wstążeczki, kręcą dookoła. 
Kręcą, kręcą się wstążeczki, zabawa wesoła. 
Tu kółeczko, tam kółeczko, wstążki kręcą się w kółeczko. 
Tu kółeczko, tam kółeczko, wstążki kręcą się w kółeczko. 
Tu kółeczko, tam kółeczko, wstążki kręcą się w kółeczko. 
Tu kółeczko, tam kółeczko, wstążki kręcą się w kółeczko”. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fdiJ_80WJdg
http://odgłosy.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=nMrgD75miGY
https://www.youtube.com/watch?v=eG5bDRNfraI


2.„ Bezpieczna podróż” – proponujemy wysłuchanie wiersza: 
„Kiedy lato na nas czeka, 
Woła las i woła rzeka, 
To wzywają nas podróże, 
I te małe, i te duże. 
Kiedy jedziesz autem z tatą, 
Mamą, Kubą lub Beatą 
Zapamiętaj moje słowa, 
By spokojna była głowa. 
Abyś w aucie był bezpieczny 
Siądź w fotelik – to konieczny 
Jest warunek! 
Zapnij pasy, usiądź ładnie, 
A włos z głowy ci nie spadnie! 
Każda podróż jest bajeczna, 
Pod warunkiem, że bezpieczna!” 
Rodzicu, porozmawiaj z dzieckiem na temat treści wiersza 
Jak należy jeździd bezpiecznie samochodem? 
Czy dzieci mogą siedzied na przednim siedzeniu? 
A jak my jeździmy samochodem, zachowujemy wszystkie zalecenia? 
Okazjonalnie obejrzenie filmu edukacyjnego „Dbajmy o bezpieczeostwo na drodze” – zapoznamy dzieci  z 
prawidłowymi zachowaniami, w czasie poruszania się rowerem, samochodem. Zapoznanie z numerami 
alarmowymi. Film tutaj  https://www.youtube.com/watch?v=6r-fdr_CcPM 

 

3. Proponujemy zabawę integracyjną „Myjnia samochodowa” (wg M. Bogdanowicz).  
Wszyscy  ustawiamy się w szeregu i stajemy w rozkroku, tworząc myjnię (tunel). Jedna z osób jest samochodem, 
który wjeżdża do myjni wchodzi na czworakach do tunelu. Wszyscy naśladujemy delikatnymi ruchami: 
- polewanie wodą (gładzenie po plecach), 
- skrapianie szamponem (lekkie uderzanie opuszkami palców), 
- szczotkowanie karoserii (lekkie drapanie szybkimi ruchami), przecieranie szyb i lusterek (okrężne ruchy 
masujące uszy), 
- spłukiwanie wodą (lekkie uderzanie opuszkami palców), 
- suszenie samochodu (pocieranie na przemian dłoomi).  
Zabawę powtarzamy tyle razy, aby każdy mógł odegrad rolę samochodu. 
 

4.„Pojazdy”- proponujemy dwiczenie grafomotoryczne, łączenie kropek, kolorowanie powstałego obrazka, 
uzupełnianie je o dowolne elementy wg pomysłu dzieci. Karta pracy tutaj -  załącznik nr 6.    
 

5.Proponujemy zabawę muzyczno – ruchową: „Jadę, lecę, płynę, biegnę idę” – naśladowanie ruchem treści 
piosenki. Piosenka tutaj:     https://chomikuj.pl/honda1987/PRZEDSZKOLAKI+-

+MATERIA*c5*81Y+DLA+NAUCZYCIELI/Scenariusze+zaj*c4*99*c4*87/Zabawy+muzyczne/11+ 
+jade+jade,2296486047.mp3(audio)) 
 

25.06.2020 CZWARTEK 
1. Proponujemy piosenkę na powitanie: „Spacerek”.  (Śpiewające Brzdące). Znajdziesz ją tutaj: 

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

„Na dzieo dobry się kłaniamy, za rączkę łapiemy. 
I wesoło na spacerek w kółeczku idziemy. 
Za spacerek dziękujemy, ładnie się kłaniamy. 
I w podskokach, w drugą stronę do domu wracamy”. 
 

2.„Kolorowe łódeczki’ – proponujemy wykonanie pracy plastycznej. Pomysł i sposób wykonania pracy 
znajdziecie tutaj:  
https://www.pinterest.com.mx/pin/847873067334715302/?nic_v1=1ajuKWTUFJX4k6kAWe3wdw2J5jIz6jzyilQLHQ 
SC6JRPKbhiF8UsbmYhkGs7%2FhBZo   
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6r-fdr_CcPM
https://chomikuj.pl/honda1987/PRZEDSZKOLAKI+-+MATERIA*c5*81Y+DLA+NAUCZYCIELI/Scenariusze+zaj*c4*99*c4*87/Zabawy+muzyczne/11++jade+jade,2296486047.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/honda1987/PRZEDSZKOLAKI+-+MATERIA*c5*81Y+DLA+NAUCZYCIELI/Scenariusze+zaj*c4*99*c4*87/Zabawy+muzyczne/11++jade+jade,2296486047.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/honda1987/PRZEDSZKOLAKI+-+MATERIA*c5*81Y+DLA+NAUCZYCIELI/Scenariusze+zaj*c4*99*c4*87/Zabawy+muzyczne/11++jade+jade,2296486047.mp3(audio)
https://www.youtube.com/watch?v=_dn_FXFLliM
https://www.pinterest.com.mx/pin/847873067334715302/?nic_v1=1ajuKWTUFJX4k6kAWe3wdw2J5jIz6jzyilQLHQSSC6JRPKbhiF8UsbmYhkGs7%2FhBZo
https://www.pinterest.com.mx/pin/847873067334715302/?nic_v1=1ajuKWTUFJX4k6kAWe3wdw2J5jIz6jzyilQLHQSSC6JRPKbhiF8UsbmYhkGs7%2FhBZo


3.„Pojazdy” –  proponujemy zabawę ruchowo – muzyczną.  
Na przerwę w muzyce, łączenie się w pary z takimi samymi emblematami.  Emblematy – załącznik nr 7. 
Piosenka tutaj: 
https://chomikuj.pl/AnuchA_90/Piosenki+Przedszkolne/Razem+w+przedszkolu+trzylatka+cd2/Samochody,2108006

715.mp3(audio) 
 
4. Proponujemy dwiczenie dla chętnych dzieci: „Co to za pojazd?” - łączenie w  pary połówek pasujących do siebie 
obrazków, przedstawiających pojazdy. Utrwalamy nazwy pojazdów, doskonalimy analizę i syntezę wzrokową . 
Karty pracy  - załącznik nr 8. 
 

26.05.2020 PIĄTEK 
1. Dzisiaj, na powitanie, proponujemy zaśpiewad i zarazem poruszad się przy piosence z repertuaru Śpiewające 
Brzdące: „Hyc Tup Klap”. Piosenkę znajdziesz tutaj: 

https://wides.pl/film/82653/spiewajace-brzdace-hyc-tup-klap-teledysk  
„Kiedy jesteś szczęśliwy, podnieś ręce do góry. 

I wysoko, jak możesz, skacz pod chmury. 
Wysoko hyc, hyc, hyc, do góry hyc, hyc, hyc i wyżej, hyc, hyc, hyc pod chmury, hyc. 
Kiedy coś nie wychodzi, to do tego masz nogę. 
By czasami nią tupnąd, o podłogę, 
I nogą tup, tup, tup w podłogę, tup, tup, tup i mocniej, tup, tup, tup swą nogą, tup. 
Kiedy jest ci wesoło, i od śmiechu brzuch boli, wszystkim pokaż swą radośd, klaszcz do woli. 
I głośno klap, klap, klap, wesoło, klap, klap, klap do woli, klap, klap, klap i jeszcze klap. 
I głośno klap, klap, klap, wesoło, klap, klap, klap do woli, klap, klap, klap i jeszcze klap”. 
 

2. Proponujemy wykonanie pracy plastycznej: „ Samochód”.  
Sposób wykonania pracy znajdziesz tutaj:    
 http://zblogowani.pl/wpis/488474/kolorowe-auta-praca-plastyczna-dla-maluszkow 
 

3. A teraz czas na ulubione zabawy ruchowe naszych Maluchów przy muzyce. Rodzice pobawcie się razem ze 
swoimi dziedmi. Gwarantuję wspaniałą zabawę!!! 

Gotowi?- to zaczynamy. Włączcie płytę: „Zabawy rytmiczne lekcja 4 – dwiczenia z liczeniem w podskokach”  

i dwiczcie razem.    https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg        
 

4. Proponujemy dla chętnych dzieci dwiczenia „Pojazdy” – w każdym rzędzie skreśl obrazek, który nie pasuje do 
pozostałych.   
Doskonalimy wrażliwośd wzrokową dziecka. Załącznik nr 9. 
 
5. I na koniec naszych dzisiejszych zajęd proponujemy zabawę naśladowczo – ortofoniczną: „Jedziemy 
samochodem”. 
Dziecko  otrzymuje krążek (można wyciąd krążki z papieru w podanym kolorze) – kierownicę i wykonuje czynności 
wskazane przez rodzica. Reaguje na sygnał (krążek czerwony – „STÓJ”, krążek zielony – „JEDŹ”): 
Zapinamy pasy; 
Włączamy silnik; 
Jedziemy samochodem; 
Reagujemy na odpowiednie „światło”; 
Wyłączamy silnik; 
Odpinamy pasy; 
Zamykamy samochód. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://chomikuj.pl/AnuchA_90/Piosenki+Przedszkolne/Razem+w+przedszkolu+trzylatka+cd2/Samochody,2108006715.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/AnuchA_90/Piosenki+Przedszkolne/Razem+w+przedszkolu+trzylatka+cd2/Samochody,2108006715.mp3(audio)
https://wides.pl/film/82653/spiewajace-brzdace-hyc-tup-klap-teledysk
http://zblogowani.pl/wpis/488474/kolorowe-auta-praca-plastyczna-dla-maluszkow
https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg


Załącznik nr 1. 

 
 

 
 



Załącznik nr 2. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 4. 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 5. 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 



 
 

 
 



Załącznik nr 6. 

 



 



 



Załącznik nr 7. (proszę wydrukowad 2x) 
 

 
 
 
 
 



Załącznik nr 8. 

 
 



Załącznik nr 9. 

 


