
15.04.2020-21.04.2020 zdalne nauczanie  

Oddział IV – KLIKNIJ TUTAJ  

Środa 15.04.2020(aktywność matematyczna) Temat: 

Daję i zabieram, rozdaję i rozdzielam po kilka.  

Przebieg:  

• Do dzisiejszej zabawy potrzebne będzie: 10 cukierków oraz 5 lalek lub 5 dowolnych 

maskotek.  

• Zabawę rozpoczynamy od policzenia zgromadzonych rzeczy:  

-dziecko przelicza liczebnikami głównymi cukierki, lalki lub maskotki(rodzic może 

pomagać, gdy widzi taką potrzebę)  

• Rodzic układa przed sobą 3 cukierki a następnie pyta swoje dziecko:  

- ile jest cukierków ?(dziecko liczy i odpowiada na pytanie, że ma 3 cukierki)  

-Masz teraz 3 cukierki. Jeśli dam ci 2 cukierki to policz, ile masz razem(dziecko 

odpowiada, że 5 )  

-Masz teraz 5 cukierków. Schowaj 3 cukierki i policz, ile zostało(dziecko odpowiada, że 

2 cukierki).  

-A  teraz pokaż mi 5 palców, schowaj 3, pokaż ile jest  teraz (dziecko odpowiada ,że 2)  

-Teraz  pokaż mi 3 palce (dziecko liczy i pokazuje).Pokaż  jeszcze 2 palce, policz ile tym 

razem jest (dziecko liczy i mówi, że jest 5 palców)  

• Rodzic może teraz wykonać ze swoim dzieckiem podobne działania  przy pomocy  lalki 

lub maskotki( tym razem to one mogą „na niby” nie potrafić liczyć) a dziecko ma im 

pomóc ustalać wynik końcowy .  

Np.: Rodzic mówi:  

 -Połóż na stole 5 cukierków(dziecko odlicza i kładzie 5 cukierków)  

  Teraz Rodzic sadza przed sobą lalkę/maskotkę i mówi do dziecka, że lalka/maskotka 

ma kilka cukierków(Rodzic-lalka udaje, że liczy i myli się)  

-Czy dobrze laka policzyła cukierki?(dziecko powinno zauważyć błędne liczenie)  

- Pomóż lalce policzyć cukierki, ona nie potrafi liczyć -(dziecko liczy cukierki i ustala 

prawidłowy wynik)   



Rodzic manipuluje cukierkami : dokłada , zabiera kilka cukierków. Za każdym razem 

prosi dziecko, aby pomogło lalce/maskotce ustalić ile cukierków jest po każdej 

zmianie(dziecko obserwuje manipulacje cukierkami, przelicza, może liczyć na palcach, 

dodaje , odejmuje). Podaje wynik końcowy a Rodzic dziękuje dziecku w imieniu lalki 

/maskotki za pomoc w liczeniu cukierków) i cały czas kontroluje wyniki dodawania i 

odejmowania dziecka.  

Dla chętnych dodatkowe zadanie:  

• Rodzic może zachęcić swoje dziecko do matematycznej zagadki.  

• Prosi swoje dziecko o policzenie wszystkich zgromadzonych lalek/maskotek(dziecko 

liczy lalki/maskotki – ma być 5)  

• Teraz poproś swoje dziecko, aby rozdało lalkom/maskotkom cukierki, ale tak ,aby każda 

lalka/maskotka dostała po tyle samo cukierków (do dyspozycji dziecko ma 5 

cukierków)-dziecko powinno dać każdej lalce/maskotce po 1 cukierku  Teraz można 

zadać dziecku zagadkę matematyczną:  

Czy pamiętasz ile jest lalek/maskotek?-dziecko odpowiada, że 5  

Po ile cukierków dostała każda lalka/maskotka?-każda lalka/maskotka dostała po 1 

cukierku  

Potrafisz powiedzieć bez liczenia ile jest cukierków?-jest 5 cukierków  

• Jeśli dziecko odpowie prawidłowo można zachęcić do uzasadnienia odpowiedzi  

• Jeśli dziecko poda błędną odpowiedź wówczas trzeba zachęcić dziecko do policzenia i 

porównania ilości lalek/maskotek z ilością cukierków(dziecko powinno dojść do 

wniosku, że cukierków jest tyle samo co lalek/maskotek, czyli 5) Brawo!  

Drogi Rodzicu doceń wysiłek matematyczny swojego dziecka wielkimi brawami!   

Zachęcaj swoje dziecko do możliwie częstego liczenia, dodawania, odejmowania w 

codziennych sytuacjach domowych.  

Źródło: E.Gruszczyk – Kolczyńska i E.Zielińska – „Dziecięca matematyka” WSiP SA Warszawa 2000 Zabawa 

popołudniowa  

Możemy włączyć muzykę i wspólnie się poruszać.Zachęcam!  

Woogie-boogie  

Do przodu prawą rękę 

daj,  do tyłu prawą rękę 

daj  i pomachaj nią.   



Bo przy woogie-woogie-boogie  

trzeba w koło kręcić się,  no i 

klaskać trzeba też:  raz! dwa! 

trzy!   

Woogie-boogie ahoj!   

  

Do przodu lewą rękę daj...   

Do przodu prawą nogę daj...   

Do przodu lewą nogę daj...   

Do przodu prawe biodro daj...   

  

https://www.youtube.com/watch?v=5OtqedVBlMg  

  

Czwartek 16.04.2020(aktywność muzyczna)  

Temat:1,2,3 i z piosenką liczysz ty.  

Do muzycznej zabawy potrzebny będzie bębenek lub plastikowa miska i drewniana łyżka  

Przebieg:  

• Posłuchaj piosenki „Raz, dwa i trzy” w wykonaniu Śpiewających Brzdąców 

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

• Po wysłuchaniu piosenki możesz zapytać swoje dziecko o czym była ta piosenka?  

• Kto śpiewał tę piosenkę chłopiec czy dziewczynka?  

• Do ilu potrafiło policzyć dziecko w tej piosence?  

• Poproś dziecko, aby uderzało łyżką w bębenek/ miskę tyle razy, ile razy TY Rodzicu 

klaśniesz w ręce(kilka dowolnych serii klaśnięć)  

• A teraz poproś dziecko, aby 10 razy uderzało rękoma w miskę(na przemian raz prawą, 

raz lewą ręką), liczcie rytmicznie- razem.  

• Teraz  zapraszam  do  wygibasów  przy  piosence  „Taniec 

zygzak”  

.https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs (wstańcie i bawcie się wesoło).  

• Po takich skocznych rytmach czas na przypomnienie piosenki, której słuchaliście w 

zeszłym tygodniu –„Kąpielowa piosenka”. A może potrafisz ją już zaśpiewać?  

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TLJItiguM881YPQSzj7SWpCZm 

pNfnqhQkJlfnJqXnQgA148Mrg&q=k%C4%85pielowa+piosenka&rlz=1C1AVFB_enPL78 

3PL783&oq=K%C4%85pielowa&aqs=chrome.1.69i57j46j0l6.13638j0j8&sourceid=chr 

ome&ie=UTF-8  
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• Na zakończenie zaśpiewajcie jeszcze raz tę piosenkę , ale tym razem na słowa „plum, 

plum, plum” uderzajcie rytmicznie drewnianą łyżką w bębenek/miskę.  

Wesołej zabawy z rytmem!  

  

  

  

Zabawa popołudniowa  

  

  Ćwiczenia w parach ( partner aktywny i partner bierny )   

1. Huśtawka – rodzic chwyta dziecko pod kolanami i podnosi ( dziecko siedzi jak na krzesełku ) 

. W takiej pozycji huśta je w prawo i w lewo oraz do przodu i do tyłu .  

2. Supełki – dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym , rodzic za jego plecami zasłania mu dłońmi 

oczy . Każde dziecko otrzymuje sznurek z zawiązanymi na nim supełkami . Podczas słuchania cichej 

, spokojnej muzyki dzieci przesuwają sznurek i palcami próbują wykryć i policzyć supełki . Rodzic 

sprawdza czy policzyły prawidłowo . Zabawę można powtórzyć kilkakrotnie,zmieniamy ilość 

supełków na sznurku.  

  

  

Piątek 17.04.2020(aktywność ruchowa) 

Temat: Zabawy ruchowe z chustką.  

Jak się domyślacie do dzisiejszych zabaw ruchowych w domu potrzebna będzie 

chustka  z cienkiego materiału . Na pewno jakąś znajdziecie…  

  

Przebieg:  

  

• Dziecko bierze chustkę w rękę i maszeruje po dywanie, wysoko unosząc kolana  

• Pomachaj chustką prawą a potem lewą ręką(przed sobą)  

• Pomachaj chustką wysoko nad głową, nisko przy podłodze (prawą i lewą ręką)  

• A teraz Rodzic lekko klaszcze w ręce-dziecko biega ostrożnie po dywanie. Gdy Rodzic tupnie 

nogą –dziecko zatrzymuje się , wykonuje przysiad i nakrywa się chustą.   

Gdy Rodzic ponownie klaszcze –dziecko ponownie biega(kilka powtórzeń)  

  

• Dziecko stojąc w rozkroku , trzyma chustę obiema rękoma i unosi w górę i w dół  

• Dziecko stojąc w rozkroku, trzyma chustę obiema rękoma i wykonuje skłony tułowia w bok  ( 

w prawo ,w lewo)  

• Dziecko zgniata chustkę w kulę, podrzuca ją wysoko,pozwala chuście opaść na podłogę (gdy 

chusta znajdzie się na podłodze dziecko również kładzie się na podłogę i wykonuje to 

ćwiczenie kolejny raz)  

• Dziecko porusza się przy dowolnej muzyce tanecznej(tańczy z chustą)interpretując ją ruchem 

ciała i chustki  



• Dziecko stoi w pozycji wyprostowanej, za dwa rogi chusty, unosi ją oburącz przed siebie i 

dmucha w nią  delikatnie lub mocno (obserwuje ruch chusty)  

Rodzic zwraca uwagę, aby dziecko pobierało powietrze nosem a wydychało ustami.  

Radosnego dnia!  

  

Zabawa popołudniowa  

Zabawa naśladowcza do wspólnej zabawy.  

Co można robić nudząc się?  

hmm…  

Można na przykład ziewać.  

aaa  

Albo cichutko śpiewać  

lalala  

Szurać nogami po podłodze. szur,szur,szur  

Leciutko klepać się po nodze 

klep,klep,klep  

Albo podrapać się po uchu 

drap,drap,drap  

Czy też pogłaskać się po brzuchu  

o tak!  

Można też kichać jak z armaty  

a psik!  

Rysować w powietrzu kwadraty  

raz,dwa,trzy  

Bądź puknąć się palcem w czoło  



puk,puk,puk  

I w powietrzu zrobić koło  

o,tak!  

Lub – jeśli tylko wypada  

no,no  

Połaskotać sąsiada  

gili,gili  

I co? I z pewnością od tej chwili nie będziemy się nudzili!  

  

  

Poniedziałek 20.04.2020 (Aktywność umysłowa)  

Temat: Słuchanie fragmentu opowiadania M.Kownackiej „Kukuryku na ręczniku”.  

• Usiądźcie wygodnie na kanapie    

• Rodzicu zachęć swoje dziecko do rozmowy o czystości i płynących z tego korzyści dla zdrowia.  

• Zaproponuj swojemu dziecku wysłuchanie opowiadania o dzieciach, które zapominały o myciu 

rąk.  

Tekst do czytania przez RODZICA- „Kukuryku na ręczniku”M.Kownacka (fragment)  

Mama woła przed każdym jedzeniem:  

-Zosiu! Tadziku! Umyjcie ręce!  

I co dzień mama musi to powtarzać, a ręce zapomną się zawsze umyć i trzeba wstawać od stołu i biec 

do łazienki. Czasami są goście, wstyd przypominać.  

Mamie bardzo się to sprzykrzyło, więc wymyśliła sobie pomocnika. A ten pomocnik nie byle jaki!  

Posłuchajcie:   

Wzięła mama długi kawał szarego płótna, wzięła dużo bawełnianych nitek: czerwonych, zielonych, 

szafirowych, pomarańczowych, żółtych…szyła…szyła…igiełką migała, do siebie się uśmiechała.  

Najpierw wyskoczył z szarego płótna żółty dziobek, potem czerwony grzebień, potem piórka:  

czerwone, zielone, szafirowe ,pomarańczowe. Oj! We wszystkich kolorach! A na końcu…na końcu 

…złote butki, jak to mają kogutki!  

I kogutek – Złotobutek był gotów !  



A potem mama powiedziała do kogutka –Złotobutka:  

-Mój kogutku – Złotobutku, Wieszam 

cię tu na gwoździku,  

Piejże głośno: kukuryku!  

Kukurykaj z całej siły,  

Żeby dzieci ręce myły!  

Dzieci wracają ze szkoły, zaglądają do łazienki, a kogutek tam woła:  

-Kukuryku, kukuryku!  

Myj się Zosiu i Tadziku!  

I od tej pory mama już nie potrzebuje mówić nic o myciu rąk przed jedzeniem, bo kogutek o tym 

przypomina.  

Czasami …czasami…jeżeli  są goście i dzieci nie słyszą, jak kogutek w łazience pieje, to mama uśmiecha 

się i mówi za niego cichutko:  

-Kukuryku!  

A dzieci już dobrze wiedzą, co to znaczy!  

Rodzic pyta dziecko : A ty wiesz?  

 Po wysłuchaniu opowiadania  można porozmawiać z dzieckiem na temat treści opowiadania 

np.:  

-Jak miały na imię dzieci występujące w opowiadaniu?  

-O jakiej czynności  przed jedzeniem dzieci  zapominały?  

-Na jaki pomysł wpadła mama?  

-Jak mama nazwała swojego pomocnika?  

-Jakich kolorów nitek użyła mama do wyhaftowania  kogutka? (rodzic  może pokazać dziecku dowolny haft 

na serwetce dostępnej w domu, aby dziecko rozumiało znaczenie słowa „haft”)  

-W jaki sposób kogutek pomagał mamie Zosi i Tadzika?  

-Czy dzieci zawsze pamiętały już o myciu rąk?  

-Co wtedy robiła mama?  

-A dlaczego trzeba myć ręce ?  

• Zapraszam teraz do zabawy ruchowej „Kroki”  



Rodzic staje na końcu pokoju a dziecko na drugim.  

Rodzic  wydaje polecenia dziecku:  

-Jeden krok do przodu, jeśli myjesz ręce przed każdym posiłkiem  

-Jeden krok do przodu, jeśli  myjesz ręce, kiedy się ubrudzą  

-Jeden krok do przodu, jeśli myjesz zęby rano i wieczorem  

-Jeden krok do przodu, jeśli lubisz się kąpać itd.  

Rodzic dotąd wydaje polecenia, aż dziecko dojdzie do niego i klaśnie w jego ręce.  

Teraz rolę mogą się odwrócić  i tym razem to dziecko wydaje tyle poleceń swojemu Rodzicowi ,aż ten 

dojdzie do niego i klaśnie w jego ręce.  

• Na zakończenie można poprosić dziecko, aby pokolorowało rysunek Kogutka – Złotobudka i 

przyczepiło go w widocznym miejscu pokoju  

Poniżej link do kolorowanek „Kogutek” – do wyboru i do wydruku:  

https://www.google.com/search?q=OBRAZEK+DO+POKOLOROWANIA+- 

+KOGUTEK&rlz=1C1AVFB_enPL783PL783&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=r9_gmBe13imH2M%253 

A%252CndMjG8aMEMlpjM%252C_&vet=1&usg=AI4_- 

kR1FmjNutrBJ8vQqdoaggedMcN1fw&sa=X&ved=2ahUKEwjGyfCZ4t_oAhV4xcQBHe0sD_0Q9QEwA3o 

ECAoQCw  

Jeśli spodobało Ci się to opowiadanie posłuchaj innych z  książki M.Kownackiej  o tym samym tytule 

„Kukuryku na ręczniku”- poniżej link do opowiadań czytanych przez znanych aktorów scen polskich.  

Wesołego dnia! Kukuryku !  

                    

  

  

  

  Zabawa popołudniowa                        

                                                   

Czarodziejski worek - zabawa rozwijająca zmysł dotyku.   

 Rodzic objaśnia dziecku, że w tym worku ma różne przedmioty. Prosi aby włożyło 

rękę do worka i chwyciło jeden z przedmiotów nie wyciągając go. Dziecko próbuje 

za pomocą dotyku odgadnąć, co to za rzecz. Odgadnięte przedmioty odkładamy na 

bok.    

__________________________________________________________________  
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Wtorek 21.04.2020(Aktywność plastyczna)  

Temat :Wirus na dłoni-wycinanie nożyczkami  

• Do tej pracy potrzebne będą nożyczki , wycinanki , karton , klej i mazaki.  

• Drogi Rodzicu pomóż swojemu dziecku odrysować jego dłonie na papierze   

• Zaproponuj dziecku wycięcie odrysowanych dłoni i naklejenie ich na karton  

• Następnie porozmawiaj z dzieckiem na temat konieczności mycia rąk ,nie tylko w czasie 

pandemii koronawirusa.  

• Poproś swoje dziecko, aby mazakami narysowało na odrysowanych i wyciętych dłoniach,  

dowolne kształty –symbolizujące wirusy. Dzieci mogą  przedstawić wirusy w dowolny sposób, 

wg swoich pomysłów i wyobraźni plastycznej.  

Poniżej prezentuję przykładowe kształty wirusów(można podejrzeć) 

https://pixers.pl/naklejki/bakterie-i-wirusy-kreskowki-57319185  

• Na zakończenie zaśpiewajcie znaną już z poprzednich zajęć „Piosenkę kąpielową”.  

https://www.youtube.com/watch?v=vCclpg7yZtY  

  

Miłego dnia!  

Zabawa popołudniowa                     

Poćwiczmy pojęcia przedliczbowe!  

Gdzie jest kot?( nad, pod, obok, przed,za pudełkiem)  
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