
29.04.- 05.05.2020, Zdalne nauczanie; 

29.04. (środa) 

Temat: Zabawa dydaktyczna: „ Który z kolei?” 

Zachęcam do zabawy, która pozwoli dziecku na doskonalenie umiejętności 
przeliczania liczebnikami porządkowymi. 

1. Zgromadź z dzieckiem kilka zabawek lub maskotek (6-7, każda inna). Poproś, aby 
dziecko ustawiło je w rzędzie (kolejce) zaczynając od lewej strony. Wskaż 
pierwszą mówiąc, że ta jest pierwsza. Dalej poproś, by dziecko liczyło, które są 
kolejne, naprowadź pytając: -Następna będzie która?                                                                             
Po przeliczeniu przez dziecko, pytaj o położenie zabawek w różnej kolejności,                    
np.: - Który w kolejce jest samochód? (trzeci); -A która jest książka? (piąta), itd. Za 
każdym razem niech dziecko liczy od początku, od lewej liczebnikami 
porządkowymi: pierwszy (a), drugi (a), trzeci (a), itd. 

2. Zachęd dziecko, by zabawiło się jeszcze inaczej i ustawiło zabawki od najmniejszej 
do największej. Po ustawieniu niech przeliczy liczebnikami porządkowymi. 

3. Zachęd dziecko do wykonania karty pracy w części 3, str. 21. 

 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA:  

- "Matematyka na paluszkach" - jeśli możesz pomóż odrysowad dziecku dłonie 

np. na piance lub kartce papieru. Wycięte dłonie należy przykleid do kartki 

papieru. Należy zrobid to tak, aby palce były pozaginane i nie przykleiły się. 

Przygotuj cyfry jeśli nie masz można wyciąd. Zabawa polega na dodawaniu. 

Najpierw układamy działanie, a następnie za pomocą paluszków wykonujemy 

obliczenie. Link do zabawy: https://dzieciakiwdomu.pl/2015/04/matematyka-

na-paluszkach.html 

https://dzieciakiwdomu.pl/2015/04/matematyka-na-paluszkach.html
https://dzieciakiwdomu.pl/2015/04/matematyka-na-paluszkach.html


 

Źródło: https://dzieciakiwdomu.pl/2015/04/matematyka-na-paluszkach.html 

- Zachęcam do wykonania karty pracy: częśd 3, str. 38 

Sprawnego liczenia! 

 

https://dzieciakiwdomu.pl/2015/04/matematyka-na-paluszkach.html


30.04. (czwartek) 

Temat: „Zwierzęce rozmowy”-( aktywnośd muzyczna) 

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

https://chomikuj.pl/dociaj/PIOSENKI+PRZEDSZKOLE/Bawi*c4*99+si*c4*99+i+u

cz*c4*99+2/15)+Kurcz*c4*85tka,4974784847.mp3(audio) Porozmawiaj z 

dzieckiem na temat piosenki, niech dziecko określi melodię. 

2. Zachęd dziecko, by jeszcze raz słuchając piosenki, stojąc w lekkim rozkroku 

kołysało się na boki, lekko unosząc raz jedną, a raz drugą piętę (ręce na 

biodrach) . 

3.Zabawa: „Posłuchaj- wyklaszcz”- siadamy przodem do siebie, rodzic 

wyklaskuje prosty rytm, a dziecko go powtarza(podajemy kilka rytmów o 

zmiennym brzmieniu); 

4. Ćwiczenia ortofoniczne. Rodzic zachęca dziecko, by naśladowało głosy 

różnych zwierząt z wiejskiego podwórka, wskazanych przez rodzica.                                  

Miłej zabawy! 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA: 

- "Gdacze kura" - zabawa przy piosence "Gdacze kura: Ko, Ko, Ko" link: 
https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY 

 Zachęcam do wspólnego śpiewania refrenu: 

Z rana ko, ko, ko, ko 

W nocy ko, ko, ko, ko 

Przez dzieo cały ko, ko, ko, 

Ciągle ko, ko, ko, ko, 

Tylko ko, ko, ko, ko, 

Na okrągło ko, ko, ko! 

- Zachęcam do wykonania karty pracy: częśd 3, str. 40 

Miłej zabawy! 

https://chomikuj.pl/dociaj/PIOSENKI+PRZEDSZKOLE/Bawi*c4*99+si*c4*99+i+ucz*c4*99+2/15)+Kurcz*c4*85tka,4974784847.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/dociaj/PIOSENKI+PRZEDSZKOLE/Bawi*c4*99+si*c4*99+i+ucz*c4*99+2/15)+Kurcz*c4*85tka,4974784847.mp3(audio)
https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY


04.05. (poniedziałek) 

Temat: Słuchanie opowiadania W. Badalskiej pt. „Cztery motylki" 

1. Przeczytaj dziecku opowiadanie i pokaż ilustracje. Porozmawiaj z dzieckiem 

na temat opowiadania. Jeśli możesz, zadaj mu zaproponowane pytania (pod 

tekstem). 

link do opowiadania i ilustracji: 

http://zbajkaprzezswiat.blogspot.com/2018/07/cztery-motylki-poczytaj-mi-

mamo.html 

 

"Cztery motylki" 

Na zielonej łące pod lasem fruwały wesoło cztery motylki. 

Jeden był biały jak kwiatek rumianku. 

Drugi - żółty jak kwiatek dziewanny. 

Trzeci błękitny jak kwiatuszek cykorii. 

A czwarty? 

Czwarty był jeszcze inny. Miał szarobrązowe skrzydełka niby kora 

topoli rosnącej pod lasem. 

Dobrze było motylkom na łące. Fruwały z kwiatka na kwiatek i spijały 

słodki, wonny sok. 

Wtem od strony lasu, łopocząc skrzydłami, nadleciała niby czarna 

http://zbajkaprzezswiat.blogspot.com/2018/07/cztery-motylki-poczytaj-mi-mamo.html
http://zbajkaprzezswiat.blogspot.com/2018/07/cztery-motylki-poczytaj-mi-mamo.html


chmura – wrona. 

Głodna była. Z daleka dojrzała motylki i wielką miała na nie ochotę. 

Ale motylki także spostrzegły grożące niebezpieczeostwo. 

Przez chwilę kręciły się bezradnie, trzepotały skrzydełkami. 

- Gdzie by tu się skryd? 

A na łące pełno kwiatów... 

Przysiadł więc biały motylek na rumianku – ani go widad. 

Wtulił się żółty w kwiatuszek dziewanny – jakby jeszcze jeden płatek 

przyrósł. 

Przycupnął błękitny na kwiatuszku cykorii, co nad rowem rosła – i 

zniknął. 

A ten czwarty, szarobrązowy, długo fruwał nad łąką. Przerażony był 

bardzo, bo wrona była tuż... tuż! Przysiadł więc prędziutko na pniu 

topoli, przytulił się do szarobrązowej kory i już go nie ma. 

Przyleciała wrona nad łąkę. Rozgląda się. Co się stało? Gdzie 

podziały się cztery motylki? Przecież fruwały tu przed chwilą. 

Pokręciła zdumiona głową, zakrakała ze złości i, jak niepyszna, 

odleciała do lasu. 

Motylki zerwały się po chwili z gościnnych kwiatków i znów beztrosko 

fruwały nad pachnącą łąką. 

Ach, ale wrona? Bardzo była zdziwiona. 

A minę miała taką – O!... 



Rozmowa wokół problemu: Dlaczego wronie nie udało się zjeśd motyli? Pytanie 

twórcze: Co by było, gdyby... nad łąką padał kolorowy deszcz?  

2.  

 Pokaż dziecku na ilustracji gatunki motyli (kapustnik, bielinek, 

cytrynek).  

 

 Zachęd dziecko, by spróbowało opowiedzied, czym różnią się między 

sobą motyle.  

 Poproś, by dziecko podzieliło nazwy motyli na sylaby (ka-pu-stnik, bie-

li-nek, cy-try-nek)  i określiło pierwszą i koocową głoskę.  

 Spróbuj  zachęcid dziecko do globalnego czytania wyrazów: 

 

 



kapustnik 

bielinek 

cytrynek 
Wydrukuj wyrazy. Pokazując przeczytaj dziecku na głos. Następnie 

poproś, by dziecko samo spróbowało przeczytad wyrazy. 

 Spytaj dziecko: Czy widziałeś/aś któregoś motyla z ilustracji?, Gdzie 

można spotkad motyle? 

 

3. Chętne dzieci mogą zapoznad się z "Cyklem rozwoju motyla" 

Zachęcam do obejrzenia filmu "Larwa przeobraża się w motyla" oraz "Cykl 
rozwoju motyla" linki:  

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

https://www.youtube.com/watch?v=M3Ib9O_5das 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zNeizTuJCgg
https://www.youtube.com/watch?v=M3Ib9O_5das


 

Dzieci mogą wyciąd poniższe ilustracje i samodzielnie spróbowad ułożyd 

"Cykl rozwoju motyla". Zachęcam do wykonania karty pracy częśd 3, str. 28. 

 

 

 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA: 

1.Zachęd dziecko do słuchania wierszyka: „Kurczątko” W. Szumanówny i 
rysowania wg jego treści:  

Kurczątko z jajeczka się wykluło,                   Dziecko rysuje jajko (owal). 

główkę najpierw wychyliło,                           Na owalu rysuje małe koło. 

na dwie nóżki wyskoczyło,                           Rysuje dwie nóżki. (2 kreski). 

czarne oczko otworzyło,                               Rysuje oczko. 

dziobek mały rozchyliło,                               Rysuje dziobek. 

2. Zapraszam do rysowania motyla oburącz, (karta pracy, cz. 3,s.26) 

Wesołej zabawy! 

 



05.05. (wtorek) 

Temat: "Łąka marzeo" - wyklejanie obrazka z gotowych elementów. 

Zachęd dziecko, by zamknęło oczy i spróbowało sobie wyobrazid łąkę. Powiedz, 

że jest to łąka jego marzeo, na której  dobrze by  się wypoczywało i spędzało 

czas. Po otwarciu oczu, dziecko niech opowie o swojej łące.( Jak wyglądała?, Co 

można na niej robid?, Kto mieszka na łące?). Zachęcam również rodziców do 

zabawy. Ćwiczenie świetnie pobudza wyobraźnię. Następnie  wykonajcie, 

każdy swoją  „Łąkę  marzeo",  z  przygotowanych materiałów np.( kolorowy 

papier, pompony, bibuła, materiał itp.)  z jednoczesnym  słuchaniem  utworu  

Vivaldiego pt. „Lato" link: https://www.youtube.com/watch?v=jsCsR-SbPFs 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA: 

1.Zabawa: „Na łące”(orientacyjno- porządkowa). Dziecko biega swobodnie po 
pokoju- łące i naśladuje zrywanie i wąchanie kwiatków. Gdy usłyszy bzyczenie 
pszczoły, które naśladuje rodzic, ucieka do wyznaczonego wcześniej miejsca w 
pokoju. 

2. Zabawa: „ Powiedz i zrób”. Rodzic mówi zdania, których zakooczenia- słowa 
do rymu, ma dopowiedzied dziecko. Dodatkowo, ma wykonad czynnośd, o 
której jest mowa w zdaniu. 

Powiedz: prosię i podrap się po…(nosie) 

Powiedz: koo i wyciągnij do mnie… (dłoo) 

Powiedz: konie i dotknij się w …(skronie) 

Powiedz: krowy i dotknij palcem… (głowy) 

Powiedz: króliczki i nadmij…(policzki) 

Powiedz: kaczuszka i dotknij łokciem… (brzuszka) 

Powiedz: psy i klaśnij: raz…(dwa, trzy) 

(Wiersz warto powtórzyd, by dad dziecku możliwośd sprawniejszego 
dopowiadania i pokazywania ). 

 

Miłej zabawy i zachęcam do robienia zdjęd.  

https://www.youtube.com/watch?v=jsCsR-SbPFs

