
 

15.04.- 21.04.2020, Zdalne nauczanie; 

15.04. (środa) 

Temat: Zabawa: „Wiem o jakim przedmiocie myślisz” i „Wiem jakie zwierzątko 

masz na myśli” (wg. E. Gruszczyk- Kolczyoskiej i E. Zielioskiej). 

Zachęcam do zabaw, które pomogą dziecku w rozszerzeniu umiejętności 

segregowania i określania (definiowania) z obiektów widzianych na pomyślane. 

Ponadto, poprzez proponowane zabawy, dziecko uczy się stawiania sensownych 

pytao i udzielania trafnych odpowiedzi. 

Należy przygotowad:                                                                                                                                                 

-do zab.1: -kilka przyborów do pisania, np. długopis, flamaster, kredki, ołówek,                          

-kilka rzeczy do czytania: gazeta, książki, zapisana kartka; 

- do zab.2 : - maskotki- zwierzątka lub obrazki (pocztówki) zwierząt. 

Zabawa 1: „Wiem o jakim przedmiocie myślisz”. Rozkładamy przygotowane 

przedmioty, dziecko przygląda się im. Rozpoczyna rodzic- odwraca się tyłem do 

dziecka, dziecko dotyka wybrany przedmiot i zapamiętuje go (nie może w trakcie 

zmieniad na inny). Rodzic odwraca się przodem do dziecka i zadaje pytania, na 

które dziecko odpowiada TAK lub NIE, np. –czy ten przedmiot służy do pisania?, 

(NIE); -czy ten przedmiot jest z papieru? (TAK); - Aha , nie służy do pisania ale jest 

z papieru. Czy ten przedmiot służy do czytania? (TAK);- Czy to książka? (TAK). 

Następnie zamiana ról, rodzic wybiera przedmiot, a dziecko odgaduje za pomocą 

pytao. 

Zabawa 2 : „Wiem jakie zwierzątko masz na myśli”. Rozkładamy zwierzątka, 

dobrze aby dziecko najpierw je nazwało. Rodzic wyjaśnia, że w tej zabawie będą 

odgadywad, jakie zwierzątko mają na myśli. Zabawa przebiega podobnie jak zab.1. 

Najpierw rodzic zadaje pytania po wybraniu przez dziecko zwierzątka. Rodzic pyta, 

np. –czy to zwierzę możemy spotkad w Polsce tylko w ZOO? (NIE); -czy to zwierzę 

żyje obok człowieka, w jego obejściu (zagrodzie)? (TAK); -Aha, to może byd krowa, 

pies, kura, kaczka (wymieniamy zwierzęta spośród zgromadzonych). Czy to 

zwierzę ma pióra? (NIE); -to nie może byd kura ani kaczka. Może to pies? (TAK). 

Następuje zmiana ról.                                                                                                                    

Życzymy wesołej zabawy i udanego odgadywania! 

 



16.04. (czwartek) 

Temat: „Wesołe bułeczki” (aktywnośd muzyczna) 

1.Zachęcamy dziecko do wysłuchania piosenki: „Cebula uszczypliwa”-                  

link  

http://chomikuj.pl/malgom1/Roze*c5*9bmiane+piosenki/03++Cebula+bywa+usz

czypliwa+-+Agatka+Smuk+i+Przednutki,1195414754.mp3(audio)  Porozmawiaj z 

dzieckiem na temat piosenki, niech dziecko określi melodię. 

2.Zabawa przy w/w piosence – dziecko ruchem interpretuje piosenkę wg 

własnego pomysłu. 

3.Zabawa „Głosy zwierząt”. Rodzic wymienia nazwę zwierzątka z wiejskiego 

podwórka- dziecko naśladuje jego głos i próbuje naśladowad ruchem zwierzątko. 

4.Słuchanie fragmentu operetki:„Wesoła wdówka”- F. Lehara; link 

https://www.youtube.com/watch?v=YdzsBX6jhDY  Po wysłuchaniu prosimy, by 

dziecko określiło, czyje głosy słyszało- chodzi o określenie i rozróżnienie głosów: 

męskiego i żeoskiego. 

5.Zaproponuj dziecku, aby zabawiło się w kompozytora i ułożyło własną melodię 

do zdao o pieczywie, np. Rumiane bułeczki, rogaliki chętnie jem. Kolorowe kanapki 

zrobię sam, kolorowe kanapki mniam,mniam, mniam. 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA: 

"Wędrówka " - dwiczenie reakcji na sygnał. Dziecko porusza się w tempie 

usłyszanym:  link do melodii https://www.youtube.com/watch?v=afceLnZTLP4 . 

Dziecko chodzi wolno lub szybko. Proponuję zabawę z całą rodziną.  

Źródło: Przewodnik metodyczny "Plac zabaw" Pięciolatek cz. 1.  

Życzymy radosnej zabawy.  

 

17.04. (piątek) 

Temat: Zestaw dwiczeo gimnastycznych nr 29 (przewodnik nr 3) 

-Zab. „Skaczące pisanki”- dziecko skacze obunóż, po drodze wykonuje obrót wokół 

własnej osi. 

- Zab. „Zające na łące”- dz. wykonuje zajęcze skoki (w przysiadzie- pierwsze ręce, 

później nogi). Co pewien czas wykonują obrót wokół własnej osi. 

http://chomikuj.pl/malgom1/Roze*c5*9bmiane+piosenki/03++Cebula+bywa+uszczypliwa+-+Agatka+Smuk+i+Przednutki,1195414754.mp3(audio)
http://chomikuj.pl/malgom1/Roze*c5*9bmiane+piosenki/03++Cebula+bywa+uszczypliwa+-+Agatka+Smuk+i+Przednutki,1195414754.mp3(audio)
https://www.youtube.com/watch?v=YdzsBX6jhDY
https://www.youtube.com/watch?v=afceLnZTLP4


- „Jajko na łyżce”- dz. staje naprzeciwko rodzica, (odległośd ok 3m). Trzyma w ręku 

łyżkę, a na niej małą piłeczkę (lub kulkę z papieru) i pokonuje drogę do rodzica 

tak, by nie spadła kulka. Oddaje kulkę na łyżkę rodzica, wraca na miejsce a drogę 

pokonuje rodzic, (trasę pokonujemy kilkakrotnie). 

- „Mówiąca pisanka”- rodzic staje w odległości kilku kroków od dziecka, rzuca do 

dziecka piłkę. Dziecko czeka na hasło, np. rzud kucając!, rzud siedząc!, podskocz i 

rzud w górę! itp. 

- „Uciekająca pisanka”- dziecko leżąc na dywanie unosi ręce w górę i turla się w 

jedną, a potem w drugą stronę. 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA: 

"Wstanie bez trzymania" - dziecko siedzi w siadzie prostym. 

 

 Następnie kładzie na głowie małego misia. Bez pomocy rąk próbuje wstad. Jeśli 

miś spadnie, dwiczenie trzeba powtórzyd.  

Źródło: Przewodnik metodyczny "Plac zabaw" Pięciolatek cz. 1 

Wesołej gimnastyki!  

 

20.04.(poniedziałek) 

Temat: Opowiadanie: „Wiosna na wsi”- Dominika Niemiec.  

1.Rodzicu, przeczytaj dziecku opowiadanie: 

Dziadek Stasia mieszka na wsi. Dziś jest sobota, Staś nie ma w szkole lekcji i postanowił z 

rodzicami odwiedzid dziadka. Wyjechali z miasta skoro świt. Staś obserwował przez okno 

samochodu uciekające bloki i domy. Już po chwili nie było widad kominów fabryk i wysokich 

wieżowców, które dumnie pięły się w miejskiej dżungli. Z nosem w szybie Staś podziwiał 

zmieniający się krajobraz. Najpierw przejeżdżali przez miasta i miasteczka, które były coraz 

mniejsze i w których nie było już wieżowców, a jedynie małe domki przycupnięte przy uliczkach 



niczym kury na grzędach. Między kolejnymi miasteczkami rozciągały się połacie lasów i pól, nad 

którymi  krążyły ptaki. Wiosna dawała o sobie znad, gdyż wszystko zieleniło się wkoło. Po kilku 

godzinach Staś z rodzicami dotarł na miejsce. Dziadek przywitał wszystkich z wielkim 

entuzjazmem. Wyściskał mamę, tatę i wnuczka. Staś wskoczył dziadkowi na barana.                                                                                                 

-Hura! Dziadku, jak tu pięknie, zupełnie inaczej niż w mieście.                                                 -O tak, 

zupełnie inaczej- potwierdził dziadek- Mam tu dużo pracy, muszę zasiad warzywa w całym 

ogrodzie. Może mi pomożesz zuchu?                                                     - O, to my pójdziemy do domu 

i ugotujemy z tatą obiad. Będzie na was czekał, gdy wrócicie z ogrodu- zapowiedziała mama.                                                                                     

Tata z mamą znikli za drzwiami dziadkowego domu, a Staś z dziadkiem ruszyli w kierunku 

ogrodu. Do obsiania był spory kawałek terenu przy szklarniach i po sześd długich grządek 

znajdujących się we wnętrzu każdej z trzech szklarni. Staś z dziadkiem zabrali się do roboty. Do 

grządek wpadały ziarenka, z których miały wyrosnąd pomidory, marchewki, ogórki, pietruszki, 

sałaty, dynie i kabaczki. Dziadek kierował pracą Stasia i pomagał przykrywad mu ziarenka 

ziemią.                                                                                                                                                                             

–Teraz trzeba to wszystko dobrze podlad- zarządził.   Staś już trzymał w ręku ogrodowego węża.  

–Widzę, że doskonale wiesz, co potrzebne jest roślinom do wzrostu- z uśmiechem powiedział 

dziadek.                                                                                                                                                                

Wszystkie grządki zostały dokładnie podlane i dziadek ze Stasiem mogli udad się do domu.                         

–Umyjcie szybko ręce, podaję obiad!- krzyknęła mama z kuchni, słysząc wchodzących do domu 

Stasia z dziadkiem.                                                                                                                                        

Wszyscy zjedli obiad ze smakiem. Nie wiadomo, komu bardziej smakowały przygotowane przez 

mamę pierogi: czy dziadkowi, który dawno już ich nie jadł, czy też Stasiowi, który porządnie 

zgłodniał podczas prac w ogrodzie i pałaszował już drugą dokładkę obiadu.                                           

–Cieszymy się z mamą, że obiad wam tak smakuje. Uważaj, Stasiu, bo zaraz zjesz widelec razem 

z pierogiem- śmiejąc się, powiedział tata.                                                                                                –

Dobrze, że ma apetyt- powiedział dziadek, głaszcząc wnuczka po głowie.- Jestem wam bardzo 

wdzięczny za to, że mnie odwiedziliście. To był pyszny obiad. A bez twojej pomocy, Stasiu, 

obsiewanie ogrodu zabrałoby mi dużo więcej czasu. Przydałby mi się taki pomocnik na co dzieo. 

Nie dośd, że szybko pracuje, to jeszcze sam wie, co i kiedy trzeba zrobid.                                                 

Staś poczuł się naprawdę doceniony. Teraz już nie tylko czuł, ale i wiedział, że dziadek dostrzegł 

jego wysiłek i zaangażowanie. A i mama z tatą siedzieli przy stole uśmiechnięci.                                

–Nareszcie ktoś docenił to, że gotuję- powiedziała mama.                                                                              

–Oj, przecież zawsze to doceniamy- odrzekł tata, dając mamie buziaka w policzek.                                     

–No właśnie. Przecież zawsze wszystko znika z naszych talerzy, a skoro tak, to znaczy, że 

wszystko nam smakuje.                                                                                                                                                 

–Jednym słowem, czuj się zawsze doceniona, córeczko!- skwitował dziadek.  

2.Zachęd dziecko do rozmowy nt. opowiadania,(najpierw spytaj, czy wszystkie 

słowa są dla dziecka zrozumiałe), niech spróbuje odpowiedzied na pytania 

prostymi zdaniami, np.: - Do kogo pojechał Staś z rodzicami?,   -Gdzie mieszkał 

dziadek?,  -Jak w czasie drogi zmieniał się krajobraz?, -W czym pomagał Staś 

dziadkowi?, -Jakie warzywa wyrosną na grządkach posiane przez Stasia?,                                                      

-Kto został doceniony i dlaczego? 

3.Pokaż dziecku obrazki: miasto i wieś, zachęd, by dziecko wskazało podobieostwa 

i różnice w wyglądzie wsi i miasta. 



 

 

 

 

 

 

 



4. Dwiczenie graficzne, rysuj wzory po śladzie: 

 

 

 



5.Chętne dzieci- zabawa z literką C,c (Celina, cegła). Zaproponuj dziecku, by 

określiło, jaką głoskę słyszy na początku w podanych wyrazach. Zachęd, aby 

podało inne wyrazy: najpierw z głoską „c” na początku,  potem na koocu, a 

następnie w środku wyrazu. Poproś, by dziecko ozdobiło literkę „c” wg własnego 

pomysłu, pokoloruj obrazki. W podanych wyrazach, zamaluj niebieską kredką 

głoskę „c”. 

 



ZABAWA POPOŁUDNIOWA: 

Zabawa paluszkowa "Pim pau,  pica piedra"  - niech wasze paluszki i rączki 
odpoczną  podczas zabawy link https://www.youtube.com/watch?v=UQ34zIP3gsE 
Pokazujcie to, co na  filmiku - powodzenia!  

Miłej zabawy! 

21.04. (wtorek) 

Temat: „Kukurydza”- stemplowanie palcem z użyciem farby. 

1. Porozmawiaj z dzieckiem z czego powstaje popcorn, jakie mamy korzyści z 

kukurydzy (np. można zjadad jej kolby, może byd konserwowa i mąka 

kukurydziana). 

2.Podaj dziecku wzór kukurydzy.  Zachęd dziecko, by pokolorowało kredkami 

łodygę kukurydzy, następnie palcem, żółtym kolorem farby niech stempluje kolbę 

(zwród uwagę, by dziecko nie rozmazywało palcem tylko stemplowało).  Pochwal 

dziecko za trud i ładną pracę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UQ34zIP3gsE


 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA:  

 

 

Eksperyment "Burza w szklance wody" - 

https://www.youtube.com/watch?v=CSwDhs9q0L8 

Miłej zabawy!  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CSwDhs9q0L8

