
  

 1.04.2020- 7.04.2020  zdalne nauczanie 

Oddział IV  ← KLIKNIJ TUTAJ 

Środa 1.04.2020 (aktywność matematyczna) 

Temat: Ustawiam  po kolei swoje zabawki.  

Przybliżanie dzieciom aspektu porządkowego liczby. 

Przebieg : 

 Dziecko może wraz z rodzicami posłuchać piosenkę na You Tube „Pięć małych 

kaczątek- nauka liczenia. Bajlandia.. 

 Poproś swoje dziecko, aby przyniosło Tobie-5 zabawek(kolejno  po jednej zabawce) 

 Dziecko przynosi a ty Rodzicu układasz je na dywanie  jedną obok drugiej-w szeregu. 

 Teraz poproś swoje dziecko o przeliczenie zabawek na dywanie. 

                (dziecko przelicza od lewej do prawej :jeden, dwa, trzy, cztery, pięć) 

 Zadaj pytanie: ile jest zabawek? –dziecko odpowiada, że jest pięć zabawek(jeśli 

policzyło błędnie nie krytykuj! Poproś o ponowne przeliczenie tak ,aby dziecko 

liczyło i dotykało palcem każdej zabawki). 

 Następnie poproś o nazwanie kolejnych zabawek - dziecko mówi: misio, laka, klocek, 

samochód, piłka( to są tylko przykłady –zabawki mogą być inne) 

( rodzicu sprawdź czy zabawki leżą obok siebie w szeregu w lekkich odstępach)  

 Teraz policz z dzieckiem zgromadzone zabawki liczebnikami porządkowymi:  

Powiedz do dziecka: zobacz, można policzyć te zabawki inaczej, spróbuj razem ze 

mną: 

Rodzic zaczyna liczyć ,dziecko włącza się do wspólnego liczenia: pierwsza zabawka to misio, 

druga zabawka to lalka, trzecia zabawka to klocek, czwarta zabawka to samochód, piąta 

zabawka to piłka) 

 Poproś swoje dziecko ,aby samodzielnie przeliczyło zabawki liczebnikami  

 porządkowymi. 

Dziecko liczy: pierwsza zabawka , druga zabawka , trzecia zabawka, czwarta 

zabawka, piąta zabawka. 

 Następnie: pierwsza , druga, trzecia, czwarta ,piąta(opuszcza słowo :zabawka) 

 Dla chętnych dzieci można zadać pytania trudniejsze .Np.: 

-który jest misio?(pierwszy) 

-który jest samochód?(czwarty) 

-która jest lalka?(druga) 

-która jest piłka?(piąta) 

http://mp5plock.pl/oddzial-iv-wesole-miasteczko/


  

-który jest klocek?(trzeci) 

 

 Dziecko odpowiada zgodnie z kolejnością  ułożonych zabawek stosując liczebniki 

porządkowe. Przy jakiejkolwiek  pomyłce podpowiadamy dziecku  - nie krytykujemy! 

Możemy potraktować pomyłkę jako żart Prima Aprilisowy( bo dzisiaj jest 1.04.2020). 

 Zawsze chwalimy za poprawną odpowiedź. 

 Na zakończenie posłuchajcie jeszcze raz piosenki na You Tube „Pięć małych 

kaczątek”,zaśpiewajcie i bawcie się wesoło. 

 

 

Zabawa popołudniowa 

Do przygotowania potrzebne będą nam woreczki śniadaniowe i produkty, które mamy w kuchni. 

  Bardzo fajna zabawa na rozwijanie u dziecka zmysłu dotyku. Podczas zabawy poznajemy 

szczegółowo różne przedmioty, omawiamy je, porównujemy strukturę i uczymy się, a przede 

wszystkim jest mnóstwo zabawy i śmiechu. 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q  

 



  

 

 Czwartek-2.04.2020 (aktywność muzyczna) 

Temat: Wielkanocne  muzykowanie 

Przebieg 

  Posłuchajmy razem z dzieckiem piosenkę na You Tube Muzolaki-Zając ,piosenka na 

Wielkanoc. Możesz wykonać 2 opaski zająca z papieroplastyki(dla siebie i dla 

dziecka). 

Tekst piosenki 

Zając długie uszy ma tralala, tralala 

Nosek słodki , oczka dwa hopsa hopsasa. 

Każdy zając skacze hop 

 hophophop  hophophop 

Jeden skok ,drugi skok 

Teraz wszyscy hop. 

 Możemy wraz z dzieckiem porozmawiać na temat piosenki: 

-Jaka była ta piosenka?(wesoła czy smutna ) 

-O kim była ta piosenka?(o zającu) 

-Co robił zając w piosence?(skakał) 

-Jakie uszy miał zając?(długie) 

-Jaki miał nosek?(słodki) 

-Ile miał oczek?(dwa) 

 

 Rodzic prosi o powtarzanie tekstu piosenki –dziecko powtarza słowa 

 Odtworzenie piosenki z You Tube – wspólnie śpiewajcie i inscenizujcie słowa 

piosenki(pokazujcie uszy ,nos ,oczka , podskakujcie w miarę możliwości ruchowych i 

przestrzennych ) 

 Rodzicu możesz zapytać swoje dziecko ,czy zauważyło podczas zabawy przy piosence 

o zajączku jakąś zmianę w tempie piosenki. 

Co się stało pod koniec piosenki z melodią ?(melodia była szybsza) 

 

  Teraz Rodzicu poproś swoje dziecko, żeby usiadło na dywanie i zasłoniło oczy. 



  

Zabawa „Posłuchaj i policz” 

Rodzicu zabawa polega na tym , że Ty wykonujesz podskoki obunóż na podłodze 

 (kilka podskoków). Dziecko z zamkniętymi oczami liczy ile razy podskoczyłeś. 

Potem role się odwracają i wtedy Ty zasłaniasz oczy i liczysz podskoki swojego 

dziecka(dla żartu możesz się pomylić) 

Możecie kilka razy zamieniać się rolami. 

 Życzę wesołej zabawy z zajączkiem. 

Zabawa popołudniowa 

 Magiczna zabawa pobudzająca wyobraźnię i kreatywność dziecka, a jednocześnie dająca dużo 

radości i satysfakcji. Wystarczy prześcieradło, lampka i wynalezione przez dzieci różne tajemnicze 

przedmioty. Podczas teatru cieni zamienniami się co jakiś czas rolami… Raz dzieci prezentują różne 

przedmioty, a my odgadujemy, a w kolejnej rundzie my przedstawiamy nasze inspiracje, a dzieci 

zgadują. To jedna z naszych ulubionych wieczornych aktywności. 

Mam nadzieję, że wam się spodoba!!! 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q 



  

 Piątek 3.04.2020(aktywność ruchowa) 

Temat :Zabawy ruchowe w domu. 

1. „Tor przeszkód” 

             Do tej zabawy wykorzystajcie to co macie w domu (krzesło, poduszki, długi szal) 

 Po jednej stronie pokoju ustawcie krzesło, dalej poduszki „kamienie” po których 

dzieci będą przeskakiwać na drugą stronę pokoju. Na końcu toru przeszkód leży szalik 

uformowany w koło ,do którego dziecko ma wskoczyć i na zakończenie pomachać 

szalikiem nad głową.  

Chętni rodzice mogą liczyć czas pokonania toru na stoperze w telefonie 

komórkowym. 

2. „Rzucamy do celu” 

            Do tej zabawy trzeba przygotować papierowe kule z gazet (po  10 dla każdego), 

            oraz 2 miski plastikowe . 

 Ustawiamy miski w pewnej odległości od  wyznaczone miejsca graczy (dziecka i 

rodzica) 

 Rzucamy do misek papierowymi kulami na zmianę – raz dziecko ,raz rodzic – do 

wyczerpania wszystkich swoich kul(10 kul dziecka ,10 kul rodzica).   

 Na koniec konkurencji obliczamy ilość kul , które trafiły do celu. 

 Porównujemy kto wrzucił więcej , kto mniej. 

 Ustalamy zwycięzcę. 

 Gratulujemy zwycięzcy. 

Rodzic może zapisywać wyniki konkurencji  w ustalonej  serii powtórzeń 

Wygrana -1pkt 

Przegrana- o pkt 

                                        Życzę samych sukcesów!Powodzenia! 

 

 

 

 

 



  

Zabawa popołudniowa 

„ Niedźwiadek” 

Niedźwiadek – zabawa z pokazywaniem.  

Rodzic czyta tekst, a dziecko ilustruje ruchem słyszany tekst. 

Jedna łapka – pokazujemy jedną rękę  

Druga łapka – pokazujemy drugą rękę  

Ja jestem niedźwiadek – wskazujemy na siebie  

Jedna nóżka, druga nóżka – pokazujemy prawą i lewą nogę  

Oto jest mój zadek – klepiemy się po pośladkach  

Lubię miodzik – masujemy się po brzuszku  

Kocham miodzik – masujemy się po brzuszku  

Podkradam go pszczółkom – machamy rękami, odganiając pszczoły  

Jedną łapką, drugą łapką albo wciągam rurką – robimy z dłoni rurkę, którą przytykamy do 

buzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PONIEDZIAŁEK  6.04.2020 (aktywność umysłowa) 

TEMAT: Słuchanie opowiadania A. Galicy „Bajeczka wielkanocna”. 

 Rodzic prosi dziecko ,aby usiadło wygodnie i posłuchało bajki. 

Tekst opowiadania: 

Wiosenne słońce długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane wierzbowe kotki zaczęły 

wychylać się z pączków. 

-Jeszcze chwilkę-mruczały wierzbowe kotki –daj nam jeszcze pospać, dlaczego musimy wstawać? 

A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło: 

-Tak to już jest, że wy musicie być pierwsze, bo to za parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze tyle roboty. 

Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystów kotków, słońce powędrowało dalej.Postukało 

złotym palcem w skorupkę jajka-puk-puk i przygrzewało mocno. 

-Stu-stuk- zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki wygramolił się malutki , żółty 

kurczaczek. 

Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało czerwoną kokardką . 

-Najwyższy czas- powiedziało- to dopiero byłoby wstyd, gdyby kurczątko nie zdążyło na Wielkanoc. 

Teraz słońce zaczęło rozglądać się dookoła po łące i znalazło śpiącego zajączka. Złapało go za uszy i 

wyciągnęło zza krzaczka. 

-Już czas, Wielkanoc za pasem-powiedziało słoneczko – a co to by były za święta bez wielkanocnego 

zajączka? Popilnuj kurczaczka, a ja pójdę obudzić jeszcze kogoś. 

-Kogo?Kogo?- dopytywał się zajączek 

-Kogo? Kogo?- popiskiwało kurczątko 

-Kogo? Kogo?-szumiały rozbudzone wierzbowe kotki 

A słońce wędrowało po niebie rozglądało się dokoła, aż zanurzyło złote ręce w stogu siana i zaczęło z 

kimś rozmawiać. 

-Wstawaj śpioszku-mówiło słoneczko . 

A to „coś” odpowiedziało mu głosem dzwoneczka: dzeń, dzeń, dzeń. 

-Kto to ? Kto to? Kto to?- pytał zajączek ,kurczątko i wierzbowe kotki.  

(W tym momencie Rodzic może zapytać dziecko: czy domyślasz się kogo jeszcze  słoneczko chciało 

obudzić?) 

I wtedy słońce przyprowadziło do nich małego baranka ze złotym dzwoneczkiem na szyi. 

-To już święta , święta , święta – szumiały wierzbowe kotki a słońce głaskało wszystkich swoimi 

promykami , nucąc wielkanocną piosenkę. 



  

 Po wysłuchaniu opowiadania możemy z dziećmi porozmawiać na temat jego treści.. 

-Co robiło słonko? 

-Kogo obudziło jako pierwsze drugie , trzecie, czwarte? 

-Dlaczego słonko budziło bazie, kurczaczka , zajączka i baranka? 

-Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami? 

 Rodzic zaprasza do poruszania się po pokoju według hasła: 

-kurczaczek –lekko na paluszkach 

-zajączek – skoki obunóż 

-baranek – chód na czworakach 

 Rodzic pyta dziecko  co się znajduje w wielkanocnym koszyczku 

 Dziecko odpowiada w ramach posiadanych wiadomości 

 Na zakończenie proponuję posłuchać piosenki na: 

 You Tube„Wielkanocne idą świeta/EASTER SONG 

 

Zabawa popołudniowa 

Tor przeszkód 

Wodny tor przeszkód to świetna propozycje na ruchowe zabawy dla dzieci w domu. Podczas takiej 

aktywności trenujemy koordynację, równowagę i pobudzamy zmysły. Ważne aby podczas zabawy 

dzieci chodziły po butelkowym torze gołymi stopami, wtedy lepiej czują powierzchnię. Dla 

zwiększenia doznań czuciowych w kilku butelkach może być umieszczona ciepła woda, a w innych 

zimna. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

H 

ttps://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q 



  

Wtorek 7.04.2020 (aktywność plastyczna) 

Temat: Wyklejanka nt: Kurczaczek 

Rodzicu! Przygotuj żółtą bibułę i wspólnie z dzieckiem wykonajcie dużą ilość małych, żółtych kulek z 

bibuły, karton z zarysem kurczątka  oraz klej. 

 Rodzicu na początek zachęć dziecko do rozwiązania zagadki 

 

Tekst zagadki: 

Mała, żółta kuleczka wyszła ze skorupki jajeczka. 

Pod skrzydłami kury się schowała i ziarenka zbierała.(Kurczaczek) 

 

 Następnie poproś dziecko , aby zapełniło żółtymi kulkami z bibuły zarys kurczaczka.  

Zwróć uwagę, aby kulki były naklejane dokładnie jedna przy drugiej. 

 Po zakończeniu pracy wspólnie posprzątajcie miejsce działalności plastycznej. 

 Wyeksponujcie kurczaczka z bibuły w ustalonym miejscu. Pochwalcie dziecko za 

wykonanie pracy.  

 Zabawcie się przy piosence o zajączku Youtube Muzolaki- Zając , piosenka na 

Wielkanoc, którą już poznaliście. 

 

 

Zabawa popołudniowa 

„Okręty” 

 

  Dziecko stoi na środku pokoju zwrócone w jednym kierunku .Rodzic prowadzący zabawę  wydaje 

różne komendy, np.: 

 „Lewa burta” – dziecko biegnie na lewą stronę pokoju, 

 „Prawa burta” – dziecko biegnie na prawą stronę pokoju, 

 „Rufa” – dziecko biegnie do tyłu pokoju, 

 „Dziób” – dziecko biegnie do przodu, 

 „Pokład” – dziecko zostaje na swoich miejscu.  

Zabawa powinna być prowadzona w dość dużym tempie. 

Miłej zabawy  

 

                       

https://parenting.pl/zabawy-w-grupie


  

             

 

             

 

 

 

 

 

 

 


