
01.04.2020 – środa

1. Witam wszystkich przedszkolaków – zaśpiewajcie razem ze mną, pokazując tekst 

piosenki:

 https://www.youtube.com/watch?

v=qhvS9qq8_g8&list=PL76Hd0wTz1QyZmVPfxyXy_qjUWtJvNSXH&index=1

2. „U lekarza” - słuchanie fragmentu wiersza

"U pana doktora” M. Terlikowska 

/z cyklu: „Praca w różnych zawodach”/

Przed drzwiami pana doktora 

czeka kolejka dość spora.

Pawełka boli brzuszek

Marek skaleczył paluszek.

Dorotka także jest chora,

bo bardzo kaszle od wczoraj.

Małgosię wciąż boli głowa

Lalka także nie jest zdrowa.

Wchodzi Pawełek. No śmiało!

Badanie nie będzie bolało. 

Rozmowa kierowana pytaniami np.:

– co dolegało dzieciom?

– gdzie czekała kolejka dzieci?

3. „U lekarza” - zadania matematyczne

Rodzic formułuje zadania tworzące ciąg w taki sposób, że wynik jednego jest daną w 

następnym zadaniu, a dzieci inscenizują te zadania i rozwiązują je: (  liczymy 

oczywiście na konkretach np. klockach lub to co mamy w domu pod ręką )

• Do lekarza przyszła najpierw dziewczynka, a potem jeszcze dwóch chłopców. 

Ile dzieci przyszło do lekarza?

https://www.youtube.com/watch?v=qhvS9qq8_g8&list=PL76Hd0wTz1QyZmVPfxyXy_qjUWtJvNSXH&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=qhvS9qq8_g8&list=PL76Hd0wTz1QyZmVPfxyXy_qjUWtJvNSXH&index=1


• W poczekalni do lekarza czekało 3 małych pacjentów. Lekarz już przyjął 

jednego. Ilu pacjentów nadal czeka do lekarza?

• W poczekalni czekało 2 pacjentów. Przyszło kolejnych 2 pacjentów. Ilu 

pacjentów czeka na przyjęcie?

• W poczekalni czekało 4 pacjentów.  1 z nich wszedł do gabinetu. Ilu pacjentów

pozostało w poczekalni?

• Spośród 3 czekających w poczekalni pacjentów 1 wszedł do gabinetu lekarza. 

Ilu pacjentów pozostało w poczekalni?

• Lekarz przyjął 2 chłopców z bólem brzucha i 1 dziewczynkę też z bólem 

brzucha. Ilu pacjentów z bólem brzucha przyjął lekarz?

• Lekarz przyjął 3 pacjentów z bólem brzucha i 1 pacjenta z bolącym gardłem. 

Ilu pacjentów razem przyjął lekarz?

Można wymyślić analogicznie zadania lub zachęcić dziecko do samodzielnego 

formułowania zadań, które będą wspólnie rozwiązywane.

4. „W poczekalni” - zabawa ruchowa

Maszerujemy w danym tempie np. wyklaskanym, wystukanym na bębenku, czy np. 

drewnianych łyżkach. (Rytm może wystukać najpierw rodzic, a potem dziecko) Na 

hasło: W poczekalni! - siadamy w siadzie skrzyżnym jeden koło drugiego. Zabawę 

powtarzamy kilka razy.



5. Dopasuj akcesoria do zawodu. Zadanie dla rodzica: powiększ, wydrukuj i wytnij;-)

6. „Człowiek do człowieka” - zabawa ruchowa

Dzieci poruszają się w rytm piosenki np. „Witaminki” (link dodany w poniedziałek), 

w przerwie muzyki Rodzic mówi: Noga do nogi! - rodzic z dzieckiem stykają się 

nogami. Potem następuje znowu taniec do piosenki. Podczas każdej przerwy w 

muzyce wymienia się inne części ciała, np. Głowa do głowy!, Ręka do ręki!, Czoło 

do czoła!, Nos do nosa! Itp.

ALE TO JESZCZE NIE KONIEC!!!!!! NIE ZAPOMNIAŁAM!!!!!!!!!

Dzisiaj jest wyjątkowy dzień: 1 kwietnia czyli PRIMA ARILIS

Rodzicu wyjaśnij dziecku co to jest za dzień, czym się charakteryzuje. Poróbcie sobie

małe psikusy aby ten dzień był inny od pozostałych.

 Prima aprilis to święto żartów i uśmiechu. Dzień, w którym ludzie starają się 



nawzajem w zabawny sposób oszukać albo zrobić jakiegoś psikusa. Nawet gazety i 

telewizja biorą w tym udział, wplatając do wiadomości informacje nieprawdziwe.

Propozycje:

1. Zabawy śmiechem. Rodzic prosi dziecko, by razem naśladowali śmiech: 

• małej dziewczynki,

• Świętego Mikołaja,

• małej myszki,

• lwa,

• króla wielkiego państwa,

• starszej pani,

• hipopotama, itp.

2. Piosenka ze śmiechem. Zaśpiewajcie razem ulubioną piosenkę, zamieniając słowa 

na dźwięki np „ha”, „he”, „hi” lub „ho”. 

3. Rozśmieszanie innych. Najpierw rodzic próbuje rozśmieszyć dziecko, potem 

następuje zamiana. Ta osoba, która zachowała największą powagę, zbiera punkty 

( rodzicu pomyśl o nagrodzie;-)

Dużo pomysłów na Prima Aprilisowe żart znajdziesz tutaj:

https://miastodzieci.pl/czytelnia/prima-aprilis-uwazaj-bo-sie-pomylisz/

https://miastodzieci.pl/czytelnia/prima-aprilis-uwazaj-bo-sie-pomylisz/

