
Propozycje zabaw dla dzieci  5-letnich  

od 18.05 do 22.05.2020r. 

Oddział: IV 

Nauczyciel: mgr Małgorzata Ostrowska 

Tematyka kompleksowa: ,,Uczucia i emocje” 

 

18.05. 2020r. (poniedziałek) 

1. ,,Co się wydarzyło w Pluszątkowie” – słuchanie opowiadania M. Rosińska 

 

Zabawa powitalna ,,Wszyscy są” 

Wszyscy są witam was, 

Zaczynamy już czas. 

Jestem ja, jesteś ty raz, dwa, trzy. 

Zabawa ,,Wesołe i smutne chwile” – rodzic zaczyna zdaniem: 

- Jestem wesoły gdy…..,    - dziecko mówi 

- Jestem smutny gdy ….. 

Rodzic czyta dziecku opowiadanie. Można ilustrować opowiadanie  sylwetami 

postaci zwierząt lub pluszowymi zabawkami: kot, pies, prosiaczek, miś. 

 

 

Co się wydarzyło w Pluszątkowie  

Maria Rosińska 

W Pluszątkowie różnie bywa. Raz jest smutno, a raz wesoło. Czasem panuje zgoda, 
a czasem wybuchają kłótnie. Pewnego razu przeżyły pluszątka bardzo dziwny dzień. 
Miały już wtedy pobudowane swoje domki i właśnie się w nich urządzały. Tylko 
Mucha, która nie mogła się jakoś zdecydować, gdzie sobie postawić domek, fruwała 
niespokojnie nad Pluszątkowem, napełniając całą osadę dokuczliwym bzykaniem. 
Wyszła przed domek Myszka. A Mucha, która w tej chwili przelatywała nad jej 
domkiem, sfrunęła błyskawicznie w dół i ugryzła Myszkę w nosek. – Ojej! – pisnęła 
Myszka i umilkła, bo właśnie stanął przed nią Kot. 



Czy mogłabyś dać mi którąś? – zapytał. – Nie mam żadnych szmatek! – rozzłościła 
się Myszka. A rozzłościła się dlatego, że ją Mucha ugryzła w nosek. Wraca Kot do 
domu, a tu już przed progiem czeka Pies. – Przybijałem właśnie półkę – mówi – 
i zabrakło mi gwoździ. Zdaje się, że ty masz ich jeszcze sporo. Czy mógłbyś mi dać 
chociaż dwa? – Nie mam już gwoździ – burknął Kot i wszedł do domku. A burknął, bo 
był zły, że mu Myszka nie dała kretoniku. Wraca Pies do domu, a tu już przed 
domem czeka Prosiaczek. – Piec w mojej kuchni dymi – pokwikuje płaczliwie – 
gdybyś mi dał trochę gliny, może bym sobie jakoś poradził. – Nie mam gliny – 
warknął pies. A warknął tak, bo był zły, że mu Kot nie dał gwoździ. Wraca Prosiaczek 
do siebie, a tu przed progiem czeka Miś. – Zabrakło mi siana do wypchania poduszki 
– mówi. – Czy nie została ci przypadkiem zbyteczna garstka? – Ani źdźbło nie 
zostało! – fuknął prosiaczek. A fuknął tak, bo był zły, że mu Pies nie dał gliny. Wrócił 
Miś do siebie, usiadł z ponurą miną na progu. A księżyc, wycięty ze srebrnego pluszu 
i zawieszony nad Pluszątkowem na błękitnej nitce, odwrócił się teraz bokiem 
i wyglądał jak bardzo cienki rogalik. Minęło pół godziny, a potem godzina i Myszkę 
przestał boleć nosek. I zaraz sobie zaśpiewała piosenkę: – Tralala-tralala- tralala! 
Była to bardzo ładna piosenka i jak się ją śpiewało, nie można było się już złościć. 
Spojrzała Myszka na stół. A tam leżały kolorowe kretoniki. „O! Ten zielony w białe 
groszki będzie w sam raz dla Kotka – pomyślała – zaraz mu go zaniosę. Na pewno 
się ucieszy.” – Patrz, co znalazłam jeszcze wśród swoich szmatek – uśmiechnęła się. 
– Ten wzór nadaje się do okien w twojej kuchence. Chcesz, to zaraz spróbujemy, jak 
to będzie wyglądało? – i raz dwa zrobiła Kotkowi firaneczki. Myszka poszła do domu. 
Siedzi Kot w kuchni, patrzy na okno, na firanki. A właśnie obok okna wisiała 
półeczka. „Ach, prawda – przypomniał sobie – przecież Pies nie może przybić półki, 
bo nie ma gwoździ. Dlaczego mu ich nie dałem? Mnie już są niepotrzebne”. I prędko 
zaniósł Psu całą paczkę gwoździ. – Przynoszę wszystkie – powiedział – wybierz 
sobie, jakie ci są potrzebne, i weź parę na zapas. W gospodarstwie zawsze się 
przydadzą. Przybił Pies półkę nad kuchnią, ustawił na niej garnki i talerze. „Ach! – 
przypomniał sobie. – Przecież u Prosiaczka piec dymi! Może biedak nawet obiadu 
nie mógł ugotować? A ja mu nie dałem gliny. Ładny ze mnie sąsiad!” I zaraz pobiegł 
do Prosiaczka z dużą bryłą gliny. – Pokaż no ten piec! – zawołał od progu. – Aha, 
aha... – mówił, oglądając dokładnie. – Już widzę, co tu trzeba zrobić. Zaraz ci 
pomogę, to będzie prędzej. Przestał piec dymić i Prosiaczek ugotował kolację. No, 
teraz jeść i spać. I nagle przypomniał sobie Misia. Przecież Misiowi zabrakło siana do 
poduszki! – Ach! – krzyknął Prosiaczek. – Wart jestem, żeby mi natrzeć uszu! 
Zostawił kolację na stole. Pobiegł do komórki, chwycił wiązkę siana i popędził, aż się 
za nim kurzyło. 

– Misiu! – mówi już w progu ze skruchą. – Misiu, nie gniewaj się! Nie wiem, co mi się 
stało, że ci tego siana nie dałem. Ufff! – tak się zasapałem... Ale to nic. Zaraz 
pomogę ci wypchać poduszkę! A gdy pachnąca sianem poducha leżała na 
tapczanie, Prosiaczek powiedział jeszcze: – Nie gniewasz się już na mnie, Misiu? – 
Ależ skąd! – zapewnił Miś, ściskając serdecznie Prosiaczka. I zaraz zrobiło się 
wesoło w całym Pluszątkowie. A księżyc wycięty ze srebrnego pluszu i zawieszony 
nad Pluszątkowem na błękitnej nitce, zwrócił się znowu przodem do Pluszątkowa 
i wyglądał teraz jak okrągła, pyzata bułeczka. 

  

Wypowiedzi dzieci na temat postępowania występujących w nim bohaterów: 



 - Zwrócenie uwagi na to, co spowodowało początkowe, niewłaściwe zachowania. 

 - Jakie uczucie im towarzyszyło? Co spowodowało, że zwierzątka dostrzegły swój 
błąd?  

- Co zrobiły, aby załagodzić skutki swojego zachowania? 

- W jaki sposób naprawiły wyrządzona krzywdę? Jakie uczucia im wtedy 
towarzyszyły? 

- Ukazanie zmian w postępowaniu bohaterów 

Przykładowe pytania: 

- Kto mieszkał w Pluszątkowie?, 

- Co robiły pluszaki w swoim miasteczku?, 

- Jaka przygoda spotkała Myszkę?, 

- Czego potrzebował Kot, Pies, Prosiaczek, Miś?, 

- Kogo zwierzęta poprosiły o pomoc?, 

- Jaka atmosfera panowała w Pluszątkowie?, 

- Kiedy się zmieniła?, 

- Komu pomogła Myszka, komu pomógł Kot, Pies, Prosiaczek?, 

- Z jakiego powodu księżyc obrócił się znowu do Pluszątkowa? 

Proszę o wyjaśnienie dziecku pojęć: bohater pozytywny, bohater negatywny, 
poszukiwanie ich w opowiadaniu. 

Należy uświadomić dziecku, że pewne nasze zachowania pojawiające się pod 
wpływem  chwili, emocji wywoływane przez innych lub jakąś sytuację, mogą sprawić 
ból, przykrość innym osobom. Trzeba jednak umieć przyznać się do popełnionego 
błędu, przeprosić i starać się naprawić wyrządzone zło. 

2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 

Zabawy z wykorzystaniem plastikowych butelek  

 

Przykłady ćwiczeń: 

1. Przekładanie butelki z ręki do ręki – z przodu, z tyłu, nad głową, pod kolanem. 

stojąc w miejscu, w chodzie. 

2. Podrzuty butelki w górę i chwyt oburącz, jednorącz lub dowolnie .Po 

opanowaniu chwytów można wykonywać dodatkowe zadania przed chwytem: 

klaśnięcie w dłonie z przodu, z tyłu. 

3. W staniu lub siadzie skrzyżnym – podbijanie butelki dłońmi, a następnie 



toczenie jej po wyciągniętych ramionach. 

4. W staniu, butelka wzniesiona w górę trzymana oburącz – puścić butelkę i 

złapać zanim dotknie podłoża. 

5. Stanie w rozkroku, butelka w górze trzymana oburącz – skłon w przód z 

dotknięciem butelką podłoża i wyprost z przeniesieniem butelki w górę nad 

głowę. 

6. Stanie w rozkroku, butelka w górze trzymana oburącz – skłon w przód i 

zataczanie kół dookoła jednej i drugiej stopy – rysujemy ósemki /ruch 

powinien być ciągły, przekazywanie butelki z ręki do ręki zręczne/. 

7. W siadzie skrzyżnym, butelka na kolanach trzymana oburącz – wznos butelki w 

górę i głęboki skłon w przód. 

8. Siad klęczny, butelka przed kolanami, dłonie na butelce – odsuwanie butelki 

szybkim ruchem w przód i przysuwanie do kolan. 

9. Siad skrzyżny – skłon głowy w przód i podciągnięcie kolan w jej kierunku – 

czoło spotyka się z butelką – i powrót do pozycji wyjściowej. 

10. Butelka z tyłu, trzymana oburącz w dole – w biegu próba dotknięcia butelki 

palcami stóp lub piętami. 

11. Postawa, butelka leży na podłodze – różne formy przeskoków przez butelkę: 

obunóż i jednonóż w przód, w tył, w bok, z półobrotami. 

12. Siad skrzyżny, butelka na głowie poziomo, podtrzymywana palcami rąk – 

rodzic podaje rytm np.: na bębenku, patyczkami, który dzieci starają się 

zapamiętać, a na sygnał wystukują go o podłogę butelkami. 

 

19.05. 2020r. (wtorek) 

1. ,,Jak sobie radzić ze złością?” – wiersz D. Gellner 

2. „Jak się dzisiaj czujesz”? – powitanie. Rodzic przedstawia dziecku maskotkę . 
Zaprasza je do opowiedzenia maskotce o swoich uczuciach. Maskotka pyta: „Olu jak 
się teraz czujesz?” Dziecko odpowiada podając mamie maskotkę i mówi o swoich 
uczuciach. 
 
Wysłuchanie wiersza „Zły humorek” – D. Gellner 

Jestem dzisiaj zła jak osa!  
Złość mam w oczach i we włosach!  
Złość wyłazi mi uszami i rozmawiać nie chcę z wami! 
A dlaczego?  
Nie wiem sama.  
Nie wie tata, nie wie mama... 



tupię nogą, drzwiami trzaskam  
i pod włos kocura głaskam.  
Jak tupnęłam lewą nogą nadepnęłam psu na ogon.  
Nawet go nie przeprosiłam  
– taka zła okropnie byłam. ZŁOŚĆ 
Mysz wyjrzała z nory:  
- Co to za humory? ZDZIWIENIE 
Zawołałam: - Moja sprawa! Jesteś zbyt ciekawa.  
Potrąciłam stół i krzesło,  
co mam zrobić, by mi przeszło?!  
Wyszłam z domu na podwórze,  
wpakowałam się w kałużę.  
Widać, że mi złość nie służy, skoro wpadłam do kałuży.  
Siedzę w błocie, patrzę wkoło,  
wcale nie jest mi wesoło... SMUTEK 
Nagle co to?  
Ktoś przystaje. Patrzcie! Rękę mi podaje!  
To ktoś mały, tam ktoś duży – wyciągają mnie z kałuży.  
Przyszedł pies i siadł koło mnie, 
kocur się przytulił do mnie,  
mysz podała mi chusteczkę:  
- pobrudziłaś się troszeczkę!  
Widzę, że się pobrudziłam, ale za to złość zgubiłam, 
pewnie w błocie gdzieś została,  
NIE BĘDĘ JEJ SZUKAŁA! RADOŚĆ 
 
Rozmowa na temat wiersza: 

- Kto występował w wierszu? 
- Jakie humory miała Kasia? 
-  Komu robiła na złość? 
- Dlaczego wszystko jej przeszkadzało?-  Kto pomógł Kasi? 
- Kiedy Kasia zgubiła zły humor? 
- Jak się zachowujemy kiedy opanuje nas złość? 
- Czym grozi takie złe zachowanie? 
 
 
Zabawy przeciw złości – gra mimiczna z wykorzystaniem lusterek. Dziecko siedzi 
na dywanie.. Mama rozdaje dziecku lusterko, ostrzega o bezpiecznym posługiwaniu 
się. Mama prosi, aby dziecko pokazało miną, jak się czuje kiedy: 
− Dostałeś od mamy prezent. 
− Szybko biegłeś, nieostrożnie i przewróciłeś się. 
− Koleżanka zniszczyła Ci twój obrazek. 
− Kolega chcę się z Tobą pobawić a Ty nie chcesz. 
− Kolega przeszkadza Ci w zabawie. 
Mama mówi: 
− Pokaż jaki jesteś zły. 
− Jak wyglądasz kiedy się uśmiechasz. 
− Jaką macie minę, kiedy jesteście smutni. 
 



 Zabawy integracyjne z chusteczką. 
• „Karuzela” – bezpieczne poruszanie się z chustą powoli, szybciej, bieg; 
• „Kolory” - mama wywołuje dany kolor i dziecko przebiega pod chustą zmieniając 
swoje miejsce. 
• „Falujące morze” – dzieci poruszają chustą w górę i w dół. 

 
Pokonanie złości wizualizacją: opowiadanie bajki: „Bez złości mamy więcej 
radości” 
Połóżcie się na plecach, zamknijcie oczy. Wyobraźcie sobie, że jesteście na 
wakacjach, na polanie w zaczarowanym lesie. Jest cicho. Czujecie zapach leśnych 
drzew, krzewów i jagód. Śpiewają ptaki. Wiatr chłodzi Wasze twarze. Myślicie o tym 
jak nam dobrze tak leżeć na polanie. Słonko tak przyjemnie przygrzewa, świeci na 
waszą buzię, całe ciało, brzuszek, aż nie chce się wstać. Ale powoli musicie się 
budzić, bo niedługo trzeba wracać. Budzą się Wasze oczy, ręce, nogi i całe 
ciało..Dziecko wstaje i siada.  
 

2. ,,Zwierzątka z baśni” – malowanie pozytywnych i negatywnych bohaterów  
baśni. 

Zabawa ruchowo – naśladowcza ,,Naśladujemy zwierzątka” .  

Dzieci poruszają się w rytmie wyklaskiwanym przez rodzica. Podczas przerwy w 
klaskaniu  mama wypowiada nazwę zwierzątka występującego w opowiadaniu ,,Co 
się zdarzyło w Pluszątkowie”, a dzieci naśladują sposób jego poruszania się i 
wydawane przez niego dźwięki..  

Rozmowa na temat pozytywnych i negatywnych zachowań. Dziecko opowiada o 
sytuacjach z własnego doświadczenia. Zastanawia się, czy postąpiło wtedy 
właściwie, czy można nazwać bohaterami pozytywnymi, czy zachowały się 
niewłaściwie  i otrzymują miano bohaterów negatywnych.  

Rodzic przypomina nazwy barw ciepłych np.: żółty, zieleń, pomarańczowy, czerwony 
i zimnych np.: niebieski, fioletowy, oliwkowy, szary. 

Segregowanie pomieszanych farb, układanie ich pod symbolem słońca (kolory 
ciepłe) lub symbolem śnieżynki (kolory zimne). 

Malowanie bohaterów, znanych dzieciom baśni z uwzględnieniem barw ciepłych (w 
przypadku postaci pozytywnych) i zimnych (postaci negatywne). 

Rozmowa z dzieckiem na temat prezentowanej postaci, dzielenie się uwagami na jej  
temat. 

 

20.05.2020r. (środa) 

1. ,,Wesoła matematyka” – zabawy matematyczne 



Proszę o przygotowanie dla dziecka: 4 podstawowe figury geometryczne, pasek dla 
każdego dziecka z powtarzającym się rytmem, kostka,  figury geometryczne różnej 
wielkości, przybory do pisania, kartoniki z kropkami  

1. Przypomnienie nazw znanych 4 podstawowych figur geometrycznych (koło, trójkąt, 
kwadrat, prostokąt) 
Zadanie „Powtórz rytm” 
Dziecko otrzymuje pasek z powtarzającym się rytmem figur geometrycznych i 
kontynuuje go.  
Zadanie „Rzucamy kostką” 
Dziecko rzuca kostką. Zadaniem dziecka jest policzyć kropki i podskoczyć tyle razy, 
ile wskazuje liczba kropek. 
Zadanie „Od najmniejszej do największej figury” 
Dziecko otrzymuje kopertę z figurami geometrycznymi. Układa je od najmniejszej do 
największej. 
Zabawa ruchowa „Stań przy figurze” 
Dziecko porusza się w rytm dowolnej muzyki. Mama rozkłada na dywanie figury 
geometryczne. Dziecko na przerwę w muzyce ustawiaja się przy określonej figurze 
,np.: koło. Potem kolejne figury. 
Zadanie „Od najmniejszej do największej liczby” 
Dzieci otrzymują kartoniki z kropkami i układają je od najmniejszej do największej 
liczby kropek. 
Zabawa ruchowa „Pajacyk” - Dzieci podskakują naśladując pajacyka. 
  

Chętne dziecko otrzymuje zestaw figur geometrycznych, siada przy stoliczku i układa 
z nich pajacyka. 
 

2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 

Zabawy z wykorzystaniem plastikowych butelek  

Przykłady zabaw jak wyżej 
 
 
21.05.2020r. (czwartek) 

1. ,,Ewka – Marchewka” – zabawy rytmiczno - muzyczne 

Zabawa ,,Mój nastrój” - dziecko próbuje określić, jaki nastrój towarzyszy mu w 
danej chwili. Następnie kończy zdanie: Czuję się jak….? 

Słuchanie piosenki ,,Ewka – marchewka” 

https://www.youtube.com/watch?v=IS72vaMn1wo 

Rozmowa na temat piosenki: 

- wypowiedzi dzieci na temat elementów, które w niej się powtarzają, jej nastroju, 

- zwrócenie uwagi na zachowanie występujących w niej osób, 

- wyjaśnienie dlaczego nie należy przezywać innych i wyśmiewać się z nich. 

https://www.youtube.com/watch?v=IS72vaMn1wo


Ćwiczenia emisyjne – dziecko powtarza melodię na sylabach: la, na, ta. 

Rytmizowanie refrenu – ciche i głośne, zgodnie ze wskazaniem mamy (palec na 
ustach – cicho, bez palca na ustach – głośno. 

Ilustrowanie piosenki ruchem. Dziecko ustawione w parze z mamą, wyklaskuje, 
uderzając w dłonie, a następnie w dłonie dorosłego refren i zwrotki  piosenki. 

Wspólne śpiewanie piosenki (próby).  

 

2. "Tajemnicze słowa” – słuchanie wiersza E. Ostrowskiej  

Rozmowa rodzica z dzieckiem na temat stosowania zwrotów grzecznościowych 

Możecie zadać dziecku następujące pytania: 

- Jak brzmią czarodziejskie słowa? 

- Jakich innych słów powinniśmy używać, aby było nam ze sobą dobrze i miło? 

 

Słuchanie wiersza E. Ostrowskiej „Tajemnicze słowa” - przeczytajcie wiersz, w 
pustych miejscach robiąc pauzę. 

  

Kiedy Markowi książkę dał wujek, 

Marek zapomniał słowa: „……..”. 

Ala o zeszyt prosiła Zosię. 

- Masz – mówi Zosia. 

Masz? Czy też: „……..”. 

Co to za słowa, wnet każdy zgadnie, 

lecz pomyśl, czy by nie było ładnie, 

gdyby ten wierszyk niedługi 

można powiedzieć tak po raz drugi: 

Kiedy Markowi książkę dał wujek, 

Marek powiedział grzecznie: - Dziękuję! 

Ala o zeszyt prosiła Zosię. 

Zosia, podając, rzekła jej: - Proszę! 

Kiedyś potrącił Andrzej Tomasza, 

ale powiedział zaraz: - Przepraszam! 

 

 Rozmowa na temat wiersza: 



- Co powiedział Marek, gdy wujek dał mu książkę? 

- Co powiedziała Zosia, dając Ali zeszyt? 

- Co powiedział Andrzej, gdy potrącił Tomasza? 

- W jakich innych sytuacjach stosujemy te słowa? 

 

Scenki teatralne. Ułóżcie z dzieckiem (i rodzeństwem) kilka scenek 
przedstawiających sytuacje, w których stosujemy zwroty grzecznościowe. 

Poproście dziecko o podział na sylaby wyrazów: PROSZĘ, PRZEPRASZAM, 
DZIĘKUJĘ. 

 

22.05.2020r. (piątek) 

1. ,,Karta emocji” – wykonanie pracy plastycznej 

Zabawa ,,Kręci się kółeczko”. 

Dziecko mówi wierszyk, a potem ustawia się według jego słów. 

Kręci się kółeczko, kreci. 

dzieci cieszą się. 

Proszę, w parze ustaw się! 

Kręci się kółeczko, kręci. 

Proszę, w rzędzie , w szeregu, ustaw się! 

Rysowanie buzi wyrażającej odpowiednią  emocję.  

Mama rysuje z dzieckiem  na kartce uśmiechniętą i smutną buzię na bazie koła. 

Dziecko dostaje kartkę formatu A-4 (dwie) z narysowanymi kołami. Rysuje na nich 
elementy (buzie, oczy, nos, uszy, ewentualnie włosy), które wyrażają wymienione 
emocje: buzię uśmiechniętą, , buzie smutną. 

Zabawa kartami emocji ,,W jakim jestem nastroju?” 

Dziecko siedzi na dywanie. Kolejno mówi i pokazuje odpowiednią kartę, która 
odzwierciedla ich aktualny nastrój. 



 

 
 
 2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 

Zabawy z wykorzystaniem plastikowych butelek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


