
Zajęcia dla 3-latków 28.05.2020 r. 

 

Dzisiejszy temat zajęć: „POMAGAM MAMIE I TACIE” 

 

„Powitanka” – stwarzanie miłej i życzliwej atmosfery.  

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy 

sł. Katarzyna Borecka, muz. popularna 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, w dłonie klaszcz, klap, klap! /2x (dziecko klaszcze) 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, w dłonie klaszcz, w dłonie klaszcz. 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, w dłonie klaszcz, klap, klap! 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, w górę skacz, hop, hop! /2x (dziecko podskakuje) 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, w górę skacz, w górę skacz. 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, w górę skacz, hop hop! 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, obróć się, ziu, ziu! /2x (dziecko obraca się) 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, obróć się, obróć się. 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, obróć się, ziu, ziu! 

Jeśli jesteś dzisiaj smutny, przytul się, ścisk, ścisk! /2x (dziecko obejmuje się) 

Jeśli jesteś dzisiaj smutny, przytul się, przytul się. 

Jeśli jesteś dzisiaj smutny, przytul się, ścisk, ścisk! /2x 

Dziecko śpiewa piosenkę i ilustruje ruchem jej treść. Rodzic może wymyślać różne inne 

czynności oraz nastroje dziecka, np. „Jeśli jesteś teraz śpiący, połóż się / Jeśli jesteś teraz 

głodny, złap za brzuch”. 

Zabawę można przeprowadzić również w języku angielskim: 

If you’re happy 

If you’re happy, happy, happy, clap your hands. /2x (dziecko klaszcze) 

If you’re happy, happy, happy, clap your hands, clap your hands. 

If you’re happy, happy, happy, clap your hands. 

If you’re angry, angry, angry, stomp your feet. /2x (dziecko tupie) 

If you’re angry, angry, angry, stomp your feet, stomp your feet. 

If you’re angry, angry, angry, stomp your feet. 

If you’re scared, scared, scared, say: „Oh no!” /2x (dziecko mówi: „Oh no!”) 

If you’re scared, scared, scared, say: „Oh no!”, say: „Oh no!” 

If you’re scared, scared, scared, say: „Oh no!” 

If you’re sleepy, sleepy, sleepy, take a nap. /2x (dziecko naśladuje spanie) 

If you’re sleepy, sleepy, sleepy, take a nap, take a nap. 

If you’re sleepy, sleepy, sleepy, take a nap. 

 

 

 „Co to za przedmioty?” – zachęcanie do pomagania rodzicom w codziennych obowiązkach, 

rozwiazywanie zagadek literackich. Dziecko siedzi na dywanie Rodzic czyta zagadki. 

 

Ta czupryna na długim patyku 

zmywa brud z podłogi szybko i bez krzyku. (mop) 

 

Kawałek tkaniny skromnie na ciebie zerka. 

Zetrze kurz szybciutko, bo to mała... (ścierka) 

 

Co to za maszyna z nosem długim jak u słonia? 

Zbierze paprochy, brud z dywanu pokona. (odkurzacz) 



 

Leży obok drzwi, bez słowa, cichutko. 

Gdy wytrzesz w nią buty, będzie czyściutko. (wycieraczka) 

 

Te dwie siostry pracują zawsze w zgodzie. 

Jedna zmiecie piach, wyrzuci go druga. (zmiotka i szufelka) 

 

Dziecko odgaduje rozwiązania zagadek, wskazuje ich desygnaty na ilustracjach, wyklaskuje 

nazwy poszczególnych przedmiotów, wspólnie z Rodzicem określają je pojęciem 

nadrzędnym: przedmioty do sprzątania (utrzymania czystości). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 „Co robię?” – zabawa z elementem pantomimy. Dziecko naśladuje czynności porządkowe, 

Rodzic określa wykonywane czynności (np. zamiatasz, odkurzasz, wycierasz buty itp.). 

Rodzic pyta: Jak ty możesz mi  pomóc w domu w utrzymaniu czystości?. Dziecko podaje 

swoje pomysły.  

 „Porządki w domu” – ukazanie codziennych obowiązków domowych, kształtowanie 

poczucia współodpowiedzialności za porządki w swoim pokoju. Dziecko robi porządek: 

ustawia pojazdy, sprawdza porządek w klockach, układa gry na półkach, ubiera lale, 

porządkuje naczynia, wyciera ściereczką kurze. 

 

 Praca z KP2.32 (Karty Pracy część 2 zadanie nr 32) – dziecko wskazuje przedmioty 

służące do sprzątania i je koloruje.  

„Chodzenie” 
Rodzic recytuje kolejne zwrotki wiersza, a dziecko ilustruje ruchem sposób poruszania się 

bohaterów wiersza: 

Sunie wąż, sunie. 

Chodzić nie umie. 

Bo choćby chciał, to nie ma nóg. – czołganie się na brzuchu 

Za to stonoga 

na swych stu nogach 

w ziemi zbudować chce, ze sto dróg. – chodzenie na stopach i dłoniach 

Na jednej nodze 

sunie po drodze 

ślimak z chałupką swoją na plecach. – podskoki na jednej nodze 

Rak jak to rak 

chodzić chce wspak. 

I swoją modę wszystkim poleca. – chodzenie do tyłu 



A ja powiem wam, 

że dwie nogi mam! 

Bo każdy ma tyle nóg 

by bez kłopotu ruszać się mógł! – podskoki z nogi na nogę  

(B. Szelągowska) 

 

„Tulipany” – rozpoznawanie i podawanie nazw części rośliny (łodyga, liście, kwiat), 

doskonalenie umiejętności posługiwania się pędzlem. Rodzic prezentuje dziecku bukiet 

tulipanów. Wraz z dzieckiem omawia wygląd kwiatów, zwraca uwagę na ich części, 

delikatność płatków oraz zasadność trzymania kwiatów ciętych w wodzie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papierowe tulipany 

Do wykonania tulipanów potrzebne będą: 

  

rolki z papieru toaletowego 

papier kolorowy 

kolorowy brystol 

klej 

nożyczki 

zielona farba 

 

 

 

 

 

Wykonanie: 

  

Odcinamy fragment rolki. Oklejamy go zielonym papierem. Jeśli nie mają Państwo 

papieru kolorowego dziecko może pomalować rolkę zieloną farbą. Z kolorowego brystolu 

wycinamy kształt kwiatu tulipana. Rolkę nacinamy w dwóch miejscach. W nacięcia 

wkładamy kwiat. Ze złożonego zielonego papieru wycinamy kształt liści. Sklejamy dwie 

warstwy na brzegach i nakładamy na rolkę. 


