
 

08.04.- 14.04.2020, Zdalne nauczanie; 

08.04. (środa) 

Temat: Chcę zostad mistrzem w rachowaniu (wg. E. Gruszczyk- Kolczyoskiej i E. 

Zielioskiej). 

Zapraszam rodziców do zabaw z dzieckiem. Proponowane zabawy pomogą 

rodzicom zorientowad się, na jakim poziomie dodawania i odejmowania jest ich 

dziecko. 

Przygotowad: kartkę z bloku, 2 kostki do gry, liczmany, np. guziki lub mniejsze 

klocki (w miseczce) oraz w innym pojemniku np. ziarna fasoli lub wycięte przez 

rodzica np. serduszka. 

Przed rozpoczęciem rodzic wyjaśnia dziecku, że zabawią się w konkurs, w którym 

dziecko będzie rzucało dwiema kostkami. Będą to dwie zabawy po 10- 15 min. 

1.Zab.„ Mistrz w dodawaniu”. 

Dziecko siada przed kartką, rodzic obok. Na hasło „start”, dziecko rzuca dwiema 

kostkami, dodaje to, co one wskazały i oblicza, ile jest razem. Może policzyd 

kropki, liczyd w głowie, pomagad sobie palcami lub korzystad z przygotowanych 

liczmanów. Jeśli już wie, ile jest razem, mówi do rodzica, np. trzy dodad trzy jest 

sześd. Jeżeli jest dobrze, rodzic potwierdza, a dziecko zdobywa punkt- bierze z 

pojemnika fasolkę (lub serduszko) i kładzie przed kartką. Jeżeli dziecko pomyliło 

się, rodzic mówi „nie” i trzeba policzyd jeszcze raz. W razie problemów rodzic 

naprowadza, nieco pomaga dziecku. Zabawę kooczymy po ustalonym czasie, 

rodzic wówczas mówi „stop” i dziecko liczy zdobyte punkty (rodzic może 

zaznaczad sobie błędne odpowiedzi dziecka i po zakooczeniu zabawy ma 

porównanie, jak dziecko sobie radzi z dodawaniem-ilośd punktów dziecka i swoich 

oznaczeo). Dziecku należą się brawa i pochwała za starania bez względu na wynik.  

2.Zab. „Mistrz w odejmowaniu”. 

Organizacja zabawy podobna jak w zabawie pierwszej. „Start” i rozpoczynamy. 

Dziecko rzuca dwiema kostkami i liczy kropki. Odejmuje w taki sposób: od 

większej liczby kropek trzeba odjąd to, co pokazuje druga kostka. Po upływie 

ustalonego czasu: „stop”, dziecko liczy zdobyte punkty. Nagradzamy go brawami. 

 

 



ZABAWA POPOŁUDNIOWA: 

"Mega jajko" - wspólnie z rodzicami i rodzeostwem ułóżcie na dywanie mega 

jajko, do jego wykonania będą nam potrzebne kredki, mazaki, korale, klocki, 

zabawki oraz wszystkie niezbędne rzeczy znajdujące się w domu. Zachęcamy do 

robienia zdjęd wykonanego jajka.  

Przykładowe "Mega jajko": 

 

Miłej zabawy i poprawnych obliczeo. 

 

09.04. (czwartek) 

Temat: „Taoczące kurczątka” ,(aktywnośd muzyczna). 

1.Przypominamy dziecku piosenkę „Bajkowe pisanki”; (sł. Urszula Piotrowska,             
muz. Magdalena Mielnicka- Sypko), którą  znajdziecie na linku: 
https://www.youtube.com/watch?v=UMl5kZ6DGas Zachęcam, aby tym razem dziecko 
spróbowało zapamiętad  refrenu. Mówimy dziecku po dwa wersy refrenu, a dziecko je 
powtarza. Następnie wspólnie śpiewamy I zwrotkę i refren. Warto zachęcid dziecko, by 
spróbowało zaśpiewad samo zwrotkę i refren. 

 2.Zabawa do melodii: „Taniec kurcząt w skorupkach” (Musorgskiego), którą 
znajdziecie na linku : https://www.youtube.com/watch?v=_tIGCNJWqVw 

https://www.youtube.com/watch?v=UMl5kZ6DGas
https://www.youtube.com/watch?v=_tIGCNJWqVw


Najpierw wysłuchujemy melodii, prosimy by dziecko powiedziało z czym mu się 
kojarzy. Następnie zapraszamy do zabawy przy w/w melodii. Gdy rodzic powie : kury- 
dziecko mówi ko-ko i przy muzyce idzie kołysząc się na boki, na hasło: pisklęta –woła 
pi-pi i porusza się drobnymi kroczkami (truchcikiem). W trakcie zabawy kilka razy 
zmieniamy hasła. 

3.Zabawa „Co wydaje ten dźwięk?”. 

Należy przygotowad kilka przedmiotów, np. kubek z łyżeczką, klucze, 2 klocki, talerz itp. 
Dziecko odwraca się tyłem do rodzica, a rodzic wybiera jeden z przedmiotów i np. 
potrząsa kluczami, po czym je odkłada. Dopiero wówczas dziecko odwraca się przodem 
i mówi, co wydało ten dźwięk? Podobnie : stukamy łyżką o kubek, stukamy klockami o 
siebie, łyżką o talerz, pukamy w szybę, o stół, klaszczemy, tupiemy itd. Możemy 
zamienid się rolami, dziecko wydaje dźwięki przedmiotami, a rodzic odgaduje, wtedy 
dziecko zapewne ucieszy się z powierzonej roli. 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA: 

Podaj jajo - siadamy z dzieckiem na dywanie, włączamy ulubioną muzykę i podajemy 
sobie jajko. W pewnym momencie muzykę wyłączamy, a ten kto w danej chwili trzyma 
jajko wykonuje jakieś zadanie wymyślone przez osobę co nie ma jajka. Zabawę można 
wykorzystad również do zadawania różnych zagadek o tematyce Wielkanocnej. 

Polecam muzykę, dzieci ją lubią: https://www.youtube.com/watch?v=_mXMPhpYci0 

Miłej i wesołej zabawy! 

  

10.04. (piątek) 

W dniu dzisiejszym przypada zestaw dwiczeo gimnastycznych. Oczywiście, 

zachęcam do zabaw proponowanych w ubiegłym tygodniu, gdyż ruch sprzyja 

zdrowiu. Jednak proponuję pewną zmianę i zachęcam do zabawy z 

wykorzystaniem historyjki związanej z tematyką świąteczną. Historyjka obrazkowa 

jest ciekawą, atrakcyjną formą pracy z dzieckiem, która sprzyja rozwijaniu 

myślenia przyczynowo - skutkowego u dziecka.  

Temat: „Wielkanocna przygoda zajączka”- historyjka obrazkowa. 

1.Historyjka. 

https://www.youtube.com/watch?v=_mXMPhpYci0


 

 



 

 

Rodzic drukuje obrazki, wycina je i miesza, aby były w przypadkowej kolejności. 

Pokaż dziecku jeden obrazek i poproś, aby opowiedziało co na nim się dzieje. 

Pomagamy dziecku pytaniami, np.:                                                                                                      

–kogo widzisz na obrazku?, - co jeszcze jest na obrazku?,                                                                                                           

-jak wygląda zajączek?,                                                                                                                        

-co na obrazku robi zajączek?,                                                                                                           

-jak wyglądają jajka?,                                                                                                                  



- jakie mają wzory, kolory?,  -ile jest jajek?                                                                                            

Podobnie postępujemy z kolejnymi obrazkami. 

2.Następnie zaproponuj dziecku:- „Pomyśl, co było najpierw, co się wydarzyło, co 

było potem? Ułóż obrazki we właściwej kolejności”. Dziecko układa obrazki, jeśli 

popełnia błąd, nieco naprowadź go na poprawny tok myślenia. 

3.Poproś, by dziecko opowiedziało historyjkę wg. kolejności zdarzeo swoimi 

słowami. Zachęcaj, by mówiło o wielu szczegółach. Pochwal za ładne 

opowiadanie. 

4.Niech dziecko spróbuje nadad historyjce tytuł w formie prostego zdania. 

Następnie niech policzy, ilośd wyrazów w zdaniu.                                                             

Rodzic może podad jeszcze kilka prostych zdao, aby dziecko policzyło ilośd 

wyrazów w każdym z nich, np. Mama kupiła owoce.  Mam nowego, pluszowego 

misia.  Lubię swój czerwony samochód.  (itp.) 

5.Dwiczenie grafomotoryczne. Pokoloruj obrazek.  



 

Miłej zabawy! 

 

 

 



ZABAWA POPOŁUDNIOWA: 

 

Kolorowe zajączki - Przygotowujemy karty (do pobrania poniżej) i za pomocą 

taśmy mocujemy je do podłogi. Ustawiamy je w dowolnej kolejności. Pierwsza 

opcja : wypowiadamy głośno nazwy kolorów i prosimy, żeby dziecko na nie 

skoczyło. Druga opcja: prosimy, żeby skoczyło na kolor, który zaczyna się na 

określoną głoskę. Trzecia opcja: dziecko ma zadanie skoczyd na dane kolory 

oprócz jednego przez nas wybranego. Jeżeli się pomyli – odpada. Czwarta opcja: 

mówimy w jednym ciągu kolory kart po których ma skakad dziecko, np. zielony, 

czerwony, żółty, niebieski. Dobre dwiczenie na wzmocnienie pamięci. 

Zajączki do skakania do pobrania:  

https://drive.google.com/file/d/0B1vPG2uXBGClTHBUSURmakpfRGs/view 

 

14.04. (wtorek) 

Temat: „Rysunek dowolny”- malowanie farbami na folii aluminiowej. 

Rysunek dowolny pozwoli dziecku na wykazanie własnej pomysłowości i 

inicjatywy. 

Potrzebne będą: folia aluminiowa (nieco większy format niż kartka z bloku-A4),                       

kartka z bloku, farby. 

1.Zgniatamy folię delikatnie, aby jej nie rozerwad. Rozprostowad nieco, rozłożyd 

na kartkę z bloku, a brzegi foli zawinąd pod kartkę. Porozmawiaj z dzieckiem o 

przygotowanym podkładzie. Spytaj, z czym się dziecku kojarzy, czy jest to gładka 

powierzchnia?- itp. 

2.Wykonanie pracy. 

Zaproponuj, aby dziecko namalowało swój obrazek. Zachęcamy do stosowania 

różnych kolorów. Zwród uwagę, by dziecko dozowało właściwą ilośd farby i wody. 

Po wykonaniu pracy, dziecko opowiada o niej. Pochwal dziecko za pomysł i 

wysiłek włożony w wykonanie pracy. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B1vPG2uXBGClTHBUSURmakpfRGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1vPG2uXBGClTHBUSURmakpfRGs/view


ZABAWA POPOŁUDNIOWA: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8KBPskmPWJ0 Eksperyment z pieprzem - 

MAGICZNY PALEC | Sposób na wszystko 

 

Miłego poznawania nowej techniki. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8KBPskmPWJ0


 

 


