
Propozycje zajęć z dziećmi w okresie od  27 kwietnia do 1 maja 

 

Temat kompleksowy : LEGENDY POLSKIE 

 

Zadanie 1. 

 

Wykonujemy zabawy paluszkowe utrwalające figury geometryczne, oraz kształtujące 

orientację w przestrzeni: 

 

„Kółko małe, kółko duże, 

Rysujemy palcem w powietrzu małe i duże koło 

Ręce w dole, ręce w górze, 

Ręce w dół i w górę 

Najpierw w prawo, potem w lewo, 

Przechylamy w prawo i lewo 

Tak się buja w lesie drzewo. 

Bujamy na boki.” 

 

Pokazujemy dziecku figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt, serce, i prosimy aby 

je nazwało lub wskazało, prosimy dziecko, aby podało kolory, które widzi: 

 

    
 

 

 

 

 

    
 

 



Po obejrzeniu i nazwaniu figur robimy kolejną zabawę paluszkową, która również 

doskonale wycisza 

 

Trójkąt, kwadrat, serce, koło 

Rysujemy każdą z figury palcami w powietrzu 

Dziś w przedszkolu jest wesoło 

Rysujemy palcami uśmiech na twarzy 

Serce duże, serce małe 

Rysujemy w powietrzu serduszka 

Już wesołe koło całe. 

Robiły „płotek” – rozkładamy ręce szeroko na boki, tak, że krzyżują się między dziećmi. 

 

 

Zadanie 2.  

 

 Dziecko odrysowuje swoje rączki ( samodzielnie, lub z pomocą rodzica), na białej kartce 

papieru; dorysowuje każdemu paluszkowi buźkę, oczy, nos, włosy, jeśli chce inne elementy- 

tworzy wesołą paluszkową rodzinkę. Można spytać dziecko, który paluszek jest mamą, który 

tatą, dzieckiem itp. Zwracamy uwagę na to, żeby dziecko pracowało starannie i w miarę 

możliwości dokończyło zadanie; zwracamy uwagę także na to, żeby dziecko wypowiadało się 

całymi zdaniami, poprawnie gramatycznie. 

 

 

 

 
 

 

 

Zadanie 3. 

 

Oglądamy wspólnie z dzieckiem bajkę o smoku Wawelskim; po obejrzeniu filmiku zadajemy 

pytania dotyczące treści: 

- Kto mieszkał w jamie pod Wawelem?;  

- Co robił smok?; 

-  Kto próbował pokonać smoka?; 

-  Na jaki pomysł wpadł mały szewczyk?;  

- Co się stało na końcu ze smokiem? 



Staramy Się, aby dziecko mówiło ładnie, pełnymi zdaniami. 

 

BAJKA O SMOKU WAWELSKIM 

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

 

 

 

Zadanie 4. 

Prosimy dziecko, żeby powiedziało, jakie zwierzątka widzi na obrazku. Jeśli dziecko nie zna 

nazwy zwierzaka, pomagamy mu, i wspólnie klaszczemy sylabizując każdą nazwę, np. żab-ka,  

del-fin, itp.. Prosimy dziecko, żeby przeliczyło tyle zwierzątek, ile potrafi 

 

 

 

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


 

 

Karty ze zwierzakami wykorzystacie Państwo również do zabaw ruchowych z dzieckiem. 

Trzeba je tylko wydrukować, pociąć, i poprosić, żeby dziecko wylosowało jedną, a następnie 

wykonało zadanie z obrazka; żeby było ciekawiej, karty można pochować w różnych 

miejscach w pokoju, i poprosić, żeby dziecko poszukało ich 

Zadanie 5. 

Prosimy dziecko, żeby wygodnie sobie usiadło lub położyło się na dywaniku, żeby 

posłuchało legendy  : 

„O Złotej Kaczce” 

 



 

Na dole niebiesko, na górze niebiesko, bo na dole Wisła pluszcze, a nad głową niebo 

się uśmiecha. Od rzeki do góry idzie prosta droga. Jak się patrzy znad Wisły, to pomyśleć 

można, że aż do nieba sięga. „Jakbym tak szedł i szedł tą drogą pochyłą, to bym może do 

nieba doszedł, to bym może gwiazdę złowił, to bym był bogaty!” – pomyślał Kasperek 

i poszedł. Ale czy to można dojść do nieba, kiedy po drodze tyle ciekawych rzeczy napotkasz? 

Ot. Już w połowie musiał Kasper przystanąć. Majsterkowie budowali wielki zamek. Dziwy 

o tym zamku gadali. Jest tu ponoć loch, do którego trafić niełatwo. Skarby w nim 

nieprzeliczone. Strzeże ich złota kaczka. Wielu śmiałków próbowało zdobyć to bogactwo, ale 

żadnemu się nie udało. Roześmiał się Kasper. – Nie pójdę do nieba! Pójdę kaczki szukać. I 

poszedł. W ciemnych lochach kagankiem sobie przyświecał. Długo błądził. Straszyły go tam 

okrutne straszydła. Głodem przymierał. Przez ogień przechodził, przez wodę, a niczego się 

nie uląkł. Doszedł wreszcie do jeziora. To jezioro – jak ze srebra. Kaczka na nim – jak ze złota, 

w złotej koronie na głowie. A gada ta kaczka, jakby najpiękniejsze skrzypce gdzieś za ścianą 

grały: – Masz tu, Kasperku, wór złota. Jak je w ciągu nocy sam na siebie wydasz, nikomu 

nawet grosika nie dasz, wszystkie skarby wkoło będą twoje. A tych skarbów wkoło tyle, że aż 

w oczach ćmi się. Używał Kasperek przez całą noc jak król. Szat sobie bogatych nasprawiał, 

dwór sobie kupił, konia ognistego do karocy szczerozłotej. A jadł, a pił… Wydał wszystko 

złoto. Zajechał nocą pod zamek, żeby swoje skarby odebrać. Zeskakuje z konia, a tu sierota 

podbiega, o kawałek chleba prosi. Sięgnął Kasper do kieszeni, ostatni grosik znalazł. 

Zapomniał o nakazie kaczki, oddał grosz sierocie. Zatrzęsła się wnet cała ulica. Zagrzmiało. 

Stracił Kasper swoje skarby. Już nigdy do lochu nie trafił. Ale nie martwił się tym wcale. – Co 

mi tam ze skarbów dla samego siebie! – powiedział i tą pochyłą drogą poszedł sobie w górę. 

Podobno zamieszkał na Starym Mieście. Podobno nauczył się szyć piękne buty. A tej Złotej 

Kaczki nikt już dziś nie szuka, choć nadal jest w Warszawie tamta pochyla ulica. Nazywa się ta 

ulica Tamka. Dawne zamczysko też tam stoi pięknie odbudowane. 

 

Po wysłuchaniu bajki  zadajemy  pytania dotyczące treści:  

- Jak miał na imię chłopiec, który spotkał Złotą Kaczkę?;  
- Gdzie mieszkała Złota Kaczka?;  
- Jaką drogę pokonał Kasperek zanim doszedł do Złotej Kaczki?; 
-  Jaki warunek postawiła ona Kasperkowi?; 
-  Czy chłopiec faktycznie nie podzielił się z nikim złotem?; 
-  Co się stało ze złotem, gdy Kasperek podzielił się z sierotą?  
 
Bajka jest świetną okazją ,a by porozmawiać z dzieckiem o dzieleniu się z innymi, o 
dobrych uczynkach i pomaganiu innym 
 
 
Zadanie 6. 



 
Oglądamy z dzieckiem różne rodzaje koron; dziecko może opowiedzieć, czym różnią się od 
siebie w wyglądzie; powiedzieć, która najbardziej mu się podoba. Proponujemy, aby 
wykonało koronę dla Złotej kaczki. Tutaj inwencja twórcza zależy od Państwa; można 
wyciąć koronę z kolorowego papieru, lub wydrukować: 
 
https://pl.pinterest.com/pin/331225747579757544/ 
http://www.kolorujmy.pl/details.php?image_id=325 
 
Najważniejsze, żeby dziecko samodzielnie ozdobiło koronę przy użyciu różnych materiałów 
dostępnych pod ręką: cekinów, brokatu, piórek, kawałków papieru, plasteliny, kulek 
zrobionych z krepy itp. ; możemy spytać dziecko, czy ma jakiś pomysł, czym można ozdobić 
koronę, na pewno coś fajnego wymyśli 
 

 

 
 
 
Zadanie 7. 
 
 Zapraszamy dziecko do ćwiczeń usprawniających narządy mowy: 

-  ćwiczenia języka:  

kląskanie, oblizywanie warg, przeliczanie zębów, wysuwanie języka i chowanie, język 

wąski/język szeroki, prowadzenie języka od trzonowców do podniebienia miękkiego (w 

tył jamy ustnej)- można wykonywać te ćwiczenia przed lustrem, będzie zabawniej, a 

dziecko będzie miało większą kontrolę nad wykonywanymi ruchami; 

https://pl.pinterest.com/pin/331225747579757544/
http://www.kolorujmy.pl/details.php?image_id=325


- ćwiczenia warg: 

 usta szeroko (uśmiech)/wąsko (buziak), gimnastyka na samogłoskach (u, o, e), ziewanie, 

grymasy, głośne i ciche wypowiadanie samogłosek ( u, o, e). 

 

Zadanie 8. 

Wspólnie z dzieckiem słuchamy piosenki „ Kaczka Dziwaczka” 

https://www.youtube.com/watch?v=zHyV0SJCCww 

  

- Zapraszamy dziecko do swobodnego tańca do utworu; może tańczyć samodzielnie, z 

rodzicem, rodzeństwem. Umożliwiamy dziecku słuchanie piosenki, kiedy tylko ma na to 

ochotę; 

- kiedy dziecko troszkę opanuje tekst piosenki można wspólnie zaśpiewać jednocześnie 

rytmicznie klaszcząc. 

 

Zadanie 9. 

Bierzemy dowolną zabawkę dziecka- najlepiej jakieś pluszowe zwierzątko i prosimy 

dziecko, aby określiło jego położenie w przestrzeni, jednocześnie przekładając zabawkę 

w różne miejsca, np. kładziemy zabawkę na stole, pod krzesłem, obok krzesła, itp.i 

pytamy dziecko w jakim położeniu względem innego przedmiotu się znajduje; Ważne, 

https://www.youtube.com/watch?v=zHyV0SJCCww


żeby za każdym razem dziecko akcentowało określenie położenia zabawki: na, w, obok, 

pod itp.  

 

Inną formą zabawy w określanie położenia przedmiotów w przestrzeni może być pokazanie 

dziecku obrazków z kotkiem, i spytanie w jakim położeniu znajduje się względem kartonu ( 

pomagamy dziecku prawidłowo określić położenie kota). 

Zadanie 10. 
 
Gimnastyka buzi i języka 
–  „Uciekające główki kapusty” – ćwiczenia oddechowe. Dzieci nabierają powietrze nosem 
do brzucha, a następnie wypuszczają je buzią, dmuchając na małe kawałki waty. Starają się 
je przesunąć; 
–  „Mała kózka” – ćwiczenia ortofoniczne. Dzieci naśladują odgłosy wydawane przez kozę – 
meee; 
 –  „Przysmaki kózki” – ćwiczenia języka i policzków. Dzieci udają gryzienie trawy, 
a następnie jej przeżuwanie z zamkniętymi ustami. 
 
Zadanie 11. 
 
Czytamy dziecku „ Legendę o Toruńskich piernikach”, wspólnie oglądamy ilustracje: 
 



 

 



 

 



 



 



 

 



 

 



 
 
Po wysłuchaniu bajki zadajemy dziecku pytania: 
- Czym zajmował się Bogumił? 
- Jak miała na imię dziewczyna, którą kochał? 
- Komu pomógł chłopiec? 



- Jaką nagrodę za to otrzymał? 
- Co się wydarzyło na końcu bajki? 
(Dziecko odpowiada całymi zdaniami). 
 
Zadanie 12. 
Oglądamy z dzieckiem różnorodnie ozdobione pierniki: 
 

 

 
 
Wykonujemy wspólnie masę solną.  
Proporcja to 1kg mąki na 1 kg soli+ woda. Oczywiście w warunkach domowych będą 
potrzebne mniejsze ilości  
Dziecko może się swobodnie bawić masą do czasu, aż się znudzi- wtedy formujemy 
„piernika” w dowolnym kształcie, lub wycinamy z pomocą foremki. Kładziemy piernika z 
masy solnej na podkładce, i proponujemy dziecku, żeby ozdobiło go tak, jak chce przy 
użyciu farb. Można zwrócić dziecku uwagę, że może wykonać pędzelkiem szlaczki, lub 
stworzyć stworki, zwierzątka. W tym zadaniu rządzi wyobraźnia dziecka masy nie trzeba 
wypiekać w wysokiej temperaturze, wystarczy ją zostawić na kilka dni, żeby wyschła. 
 
Zadanie 13. 
Zabawy ruchowe: 
 
 Zabawa ilustracyjno ruchowa „ Boogie Woogie” 
https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w 
 Zabawa  z elementami liczenia „ Marsz marsz” 
https://www.youtube.com/watch?v=lbB770dSoI0 

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w
https://www.youtube.com/watch?v=lbB770dSoI0


Zabawa ilustracyjno muzyczna „ a ram sam sam” 
https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI 
 

 
Miłej pracy i zabawy!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI

