
 

22.04 - 28.04.2020, Zdalne nauczanie; 

22.04. (środa) 

Temat: Wiem, że jest tyle, ile było- (wg E. Gruszczyk- Kolczyoskiej i E. Zielioskiej) 

Zachęcam do zabaw, gdzie dziecko będzie liczyło elementy i ustalało, ile ich jest. 

Zabawy pomogą także uświadomid dziecku, że ilośd elementów w zbiorze nie 

zmienia się, mimo zmian w układzie oraz, że ostatni liczebnik ma podwójne 

znaczenie: określa ostatni element i informuje, ile jest wszystkich policzonych 

elementów. 

Należy przygotowad: 

- 9 jednakowych klocków (lub kasztanów, albo guzików),                                                                                  

-wycinamy z bloku rysunkowego: 10 kółek, 12 prostokątów,                                                                                    

-taca, 

Zabawa 1 :  „Liczymy klocki”.  Klocki (guziki lub kasztany) leżą na tacy. Poproś, by 

dziecko wysypało je z tacy i układało przed sobą na dywanie w rzędzie (jeden 

obok drugiego). Po ułożeniu, dziecko liczy, ile ich jest- (9). Następnie zgarniamy je 

w gromadkę i pytamy dziecko: - Jak myślisz, czy jest tyle samo, czy coś się 

zmieniło? Jeśli dziecko ma wątpliwości, by się upewnid, liczy ponownie. Następnie 

prosimy, by dziecko ułożyło klocki w kształcie koła, ile jest teraz? – Policz? (by się 

nie pomylid, niech przytrzyma palcem ten klocek, od którego zaczęło liczyd). Teraz 

niech położy je na tacy i pytamy: -Czy teraz na tacy jest tyle, ile było?  

Zabawa 2 : „Zabawa z prostokątami”. Dajemy dziecku prostokąty i prosimy by 

ułożyło je przed sobą w szeregu i policzyło- 12. Teraz niech ułoży jak tabliczkę 

czekolady (dwa szeregi po sześd prostokątów). Spytaj: - Czy teraz jest tyle 

prostokątów, ile było na początku? Jeśli dziecko odpowie, że tak, zachęcamy , by 

dla pewności policzyło. Następnie rozsuwamy prostokąty i grupujemy po 4 

(łamiemy tabliczkę czekolady na 3 części). Pytamy: - Czy teraz nadal jest 12 

prostokątów? Dziecko odpowiada, upewnia się, licząc. 

Zabawa 3 : „Zabawa z kołami”. Jak w zab. 1 i 2, dziecko układa w rzędzie kółka i 

liczy je (10). Następnie prosimy, by dziecko przesunęło je tak, by tworzyły dwa 

szeregi po pięd. Pytamy, czy coś się zmieniło i ile jest teraz kół. W dalszej części , 

dziecko układa z kółek – koło i ponownie sprawdza, czy ilośd nie uległa zmianie. 

Na zakooczenie poproś, by dziecko układało kółka jedno na drugim licząc je. 

Pytamy, czy liczba kółek się zmieniła? W razie pomyłki, dziecko liczy ponownie. 

Pochwal dziecko za dokładne liczenie.  



ZABAWA POPOŁUDNIOWA: 

"Gramy w figury" - przygotujcie klej i nożyczki, ponieważ  do zabawy potrzebna 

będzie kostka, którą wykonacie sami lub z pomocą rodziców. Następnie rzucając 

kostką należy odgadywad poszczególne figury (można określid ich kolor). 





Sprawnego liczenia! 

23.04. (czwartek) 

Temat: „Taoczące traktory”-( aktywnośd muzyczna) 

1.Zachęcamy dziecko do wysłuchania piosenki: „Ogórek wąsaty”-   link   

https://www.youtube.com/watch?v=0AraPnnyGEc  Porozmawiaj z dzieckiem na 

temat piosenki, niech dziecko określi melodię. 

2. Zachęd dziecko do dowolnego taoca przy piosence. 

3.Zabawa: „Traktory”- ustawiamy 2 krzesła przodem do siebie; na hasło: traktory 

na moście- dziecko truchcikiem biegnie wokół krzeseł w jedną i w drugą stronę 

(na zmianę); na hasło: traktory pod mostem– dziecko przechodzi pod krzesłami w 

jedna i w drugą stronę, (hasła kilkakrotnie zmieniamy); 

4. Ćwiczenia emisyjne na głoskach: aaa, uuu, eee itp. Rodzic zachęca dziecko, by 

nabrało powietrza i śpiewało np. aaa na zmianę: głośniej i ciszej, aż zabraknie 

powietrza. 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA: 

"Traktorek" - zabawa przy piosence "Olek i traktorek" link: 

https://www.youtube.com/watch?v=hDWYg4RwEd4 Zachęcam do wspólnego 

śpiewania refrenu: 

ooo...traktorek, ooo... jest Olek ooo...już pole, 

ooo...tyr...tyr...tyr...,ooo...pyr...pyr..pyr... 

Miłej zabawy! 

24.04. (piątek)  

Temat: zestaw dwiczeo gimnastycznych nr 30 ( przewodnik nr 3) 

- „Noszenie wody”- dziecko staje prosto, dłonie oparte na ramionach, łokcie 

odchylone nieco do tyłu. Wykonuje wspięcia na palce i opada na całe stopy, 

następnie kilka kroków idzie na piętach, potem na palcach. (powtarzamy całośd 

kilkakrotnie); 

- „Taczki”- dziecko w podporze przodem, nogi w rozkroku, rodzic staje za 

dzieckiem, chwyta za kolana. Przemieszczają się w różnych kierunkach w wolnym 

tempie; 

https://www.youtube.com/watch?v=0AraPnnyGEc
https://www.youtube.com/watch?v=hDWYg4RwEd4


- „Maszyny rolnicze”- rodzic wyjaśnia, że będzie mówił: traktor, kombajn lub wóz z 

konikiem. Na dany sygnał, dziecko naśladuje maszyny rolnicze głosem i ruchem. 

(Wywołujemy maszyny w różnej kolejności); 

- „Przekładanie piłki”(może byd papierowa kulka)- dziecko stoi w rozkroku, 

przekłada piłkę wokół siebie na wysokości pasa, potem coraz niżej, między 

kolanami jednej i drugiej nogi, między stopami i z powrotem w górę; 

- „Kangurki”- piłka między kolanami i podskoki obunóż do przodu, do tyłu, w 

prawo i w lewo; 

-„Slalom”- ustawiamy kilka przedmiotów wzdłuż pokoju, w pewnej odległości od 

siebie. Dziecko popycha piłkę jedną nogą i idzie za nią slalomem. W drodze 

powrotnej popycha piłkę drugą nogą. 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA: 

"Idzie rak" - dziecko leży na placech. Podnosi tułów do góry i podpierająd się 

rękami i nogami idzie do przodu. Proponuję wyznaczyd linię startu i mety. W ten 

sposób można zrobid wyścigi z cała rodziną. 

Źródło: Przewodnik metodyczny "Plac zabaw" 5 latek cz. 3 

Wesołej zabawy! 

27.04. (poniedziałek) 

Temat: „Maszyny rolnicze”- pogadanka. 

1.Wyjaśnij dziecku, kim jest rolnik i czym się zajmuje. Porozmawiaj z dzieckiem, że 

obecnie rolnicy korzystają z wielu maszyn, które ułatwiają im pracę, np. traktor, 

kombajny: zbożowy, do kukurydzy, kultywator (drapacz, który spulchnia glebę) 

 



 

 

Poproś, by dziecko podzieliło nazwy maszyn na sylaby i określiło pierwszą i 

koocową głoskę. 

2.Rolnik uprawia glebę, czyli ziemię. Sieje zboża, by później zebrad plony. Zboża 

to: żyto, pszenica, jęczmieo, owies 

 

Zachęd dziecko, by spróbowało opowiedzied, czym różnią się między sobą kłosy 

zbóż. Wyjaśnij, że z ziaren zbóż otrzymujemy mąkę, kasze, płatki. 



 

3.Ćwiczenie graficzne- pisz po śladzie. 

 

 

 



 

4.Chętne dzieci- zabawa z literką G,g (Genek, gleba) . Zaproponuj dziecku, by 

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

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

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

pomysłu.      

 



ZABAWA POPOŁUDNIOWA: 

Gimnastyka buzi i języka 

 

Miłej zabawy! 

 

28.04. (wtorek) 

Temat: „Traktor”- wyklejanie plasteliną. 

Porozmawiaj z dzieckiem, że dzieci nie mogą przebywad w pobliżu 

pracujących maszyn rolniczych, ze względu na bezpieczeostwo dziecka. 

Zaproponuj, aby wykonało traktor wyklejając go plasteliną. Najpierw niech 

dziecko dokładnie ugniecie plastelinę by stała się miękka,  a następnie niech 

wykleja nią (rozciąga) w obrębie konturu. Zachęd, by dziecko stosowało 

kilka kolorów. Pochwal za trud i ładną pracę. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA: 

Eksperyment: 

Hodowla fasolki w domu 

Jednym z prostych eksperymentów jest zasadzenie nasiona fasoli w plastikowej 

torebce. Dzieciom z pewnością spodoba się codzienna obserwacja rozwoju rośliny 

i jej cyklu życia. 

Potrzebne materiały: Plastikowa torebka z suwakiem, papierowy ręcznik, 2 - 3 

suche nasiona fasoli, taśma, woda, okno z bezpośrednim światłem słonecznym, 

czas 

Na podstawie ilustracji można poznad schemat rozwoju nasiona fasoli, od 

kiełkowania aż do zawiązania się strąków. Zachęd dziecko, aby opowiedziało 

rozwój kiełkowania fasoli.  

 

Następnie można przystąpid do działao praktycznych. 

Instrukcje: 

 Otwórz plastikową torebkę 
 Weź papierowy ręcznik i cały zamocz w wodzie  
 Złóż papierowy ręcznik tak, aby był trzy razy większy od nasiona fasoli 
 Ułóż mokry papierowy ręcznik w środku plastikowej torebki 



 Weź jedno nasiono fasoli i spróbuj położyd je z przodu papierowego 
ręcznika, a drugą fasolę z przeciwnej strony papierowego ręcznika w 
torebce 

 Korzystając z taśmy przyklej torebkę na oknie, na które pada dużo promieni 
słonecznych 

 Zostaw na kilka dni i obserwuj co się dzieje 
 Jeśli Twoja fasola nie wykiełkowała w ciągu 5 dni, byd może nasionko było 

zepsute i powinieneś spróbowad inne 
 Po 8 dniach, fasolę można przesadzid do doniczki 
 Kontynuuj opiekę nad roślinką przesadzając ją do doniczki z ziemią, wodą i 

dostępem do słooca 
 Chętne dzieci mogą wyciąd domek dla fosolki i dowolnie go pokolorowad 

 

 



 



 

 

Najlepszą częścią tego eksperymentu jest to, że można zobaczyd jak fasola 
wyrasta ze skorupy w piękną dużą zieloną i liściastą roślinę. Dzięki plastikowej 
torebce, dzieci mogą codziennie obserwowad każdy krok rozwoju rośliny. 
Zachęcam do robienia zdjęd.  

link: https://www.babysits.pl/poradnik/738/dbamy-o-ro%C5%9Bliny-z-
dzie%C4%87mi-zabawny-eksperyment/  

Powodzenia i miłego sadzenia! 

 

https://www.babysits.pl/poradnik/738/dbamy-o-ro%C5%9Bliny-z-dzie%C4%87mi-zabawny-eksperyment/
https://www.babysits.pl/poradnik/738/dbamy-o-ro%C5%9Bliny-z-dzie%C4%87mi-zabawny-eksperyment/

