
8.04.2020-14.04.2020  zdalne nauczanie  

Oddział IV –KLIKNIJ TUTAJ  

Środa 8.04.2020 (aktywność matematyczna)  

Temat: Porządkujemy zabawki i nie tylko.  

              Grupują obiekty , oglądają, porównują, klasyfikują.  

Przebieg:  

• Dziecko wraz z Rodzicem może posłuchać piosenki o zabawkach  

• https://www.youtube.com/watch?v=kSv_h2IZlSY  a potem porozmawiać o tym, o czym była ta 

piosenka.  

• Wspólnie z dzieckiem zgromadźcie w ustalonym miejscu po 5 przedmiotów z różnych miejsc 

mieszkania : kilka lalek(dziewczynki),kilka samochodów(chłopcy), kilka maskotek, kilka książek, 

kilka łyżek, kilka kredek itp. oraz szal do zakrycia oczu  

• Rodzic może poprosić dziecko, aby wskazało różnice i podobieństwa pomiędzy lalkami , 

samochodami, maskotkami itp. (dziecko powinno zwrócić uwagą na wielkość, kolor i inne 

detale)  

• Zabawa „Co nie pasuje?”-należy zasłonić dziecku oczy przygotowanym szalem i poprosić 

dziecko , aby po zdjęciu szala odpowiedziało na pytanie: „Co tu nie pasuje?”  Zasłaniamy 

dziecku oczy po każdorazowym ułożeniu innych zabawek w szeregu.  Przebieg zabawy:  

1 wersja  

- Rodzic układa w rzędzie wszystkie lalki a wśród nich  misia  

-Rodzic układa w rzędzie wszystkie samochody a wśród nich lalkę  

-Rodzic układa w rzędzie wszystkie książki a wśród nich łyżkę  

-Rodzic układa w rzędzie wszystkie kredki a wśród nich maskotkę  

(drodzy Rodzice to tylko przykłady wykorzystania zebranych przedmiotów , każdy z Was może 

wykorzystać w tej zabawie inne zabawki i przedmioty z najbliższego otoczenia dziecka) 2 

wersja  

-Teraz pozwól dziecku , aby wybrało po jednej zabawce z każdego rodzaju zgromadzonych 

przedmiotów:1lalkę, 1 samochód, 1 książkę itd.   

-Poproś dziecko, aby ułożyło w szeregu i zapamiętało układ przedmiotów  

-Teraz ponownie zasłoń dziecku oczy  i dołóż 1 dowolny przedmiot spośród zgromadzonych 

wcześniej i leżących z boku.Dziecko powinno wskazać, który przedmiot został dołożony do 

zapamiętanego szeregu przedmiotów.  

• Proponuję teraz zabawę ruchową przy 

https://www.youtube.com/watch?v=5rGQMKQYBzk ( naśladujcie ruchy sprzątania przy 

muzyce-wycieranie kurzu, mycie podłogi, odkurzanie  wg indywidualnych pomysłów)  

• Drodzy Rodzice! Zaproponujcie dziecku wysłuchanie wiersza pt.:  

   

„Każdy po sobie sprząta”autor : Maria Terlikowska Tekst 

wiersza:  

  

W naszym domku ,w czterech kątach  

http://mp5plock.pl/oddzial-iv-wesole-miasteczko/
http://mp5plock.pl/oddzial-iv-wesole-miasteczko/
http://mp5plock.pl/oddzial-iv-wesole-miasteczko/
https://www.youtube.com/watch?v=kSv_h2IZlSY%20%20
https://www.youtube.com/watch?v=5rGQMKQYBzk%20
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Każdy sam po sobie sprząta.  

Pierwszy kącik jest Elżbietki, Która 

właśnie sprząta kredki.  

Drugi kącik jest Agatki-  

Chowa szmatki do szufladki.  

Trzeci kącik jest Rozalki, Która 

sprząta pokój lalki. W czwartym 

kącie , w kącie Janki Ktoś wycinał 

wycinanki.  

Na podłodze koło szafki Ktoś 

rozrzucił jakieś skrawki.  

Ktoś zostawił klej otwarty W 

zaśmieconym kącie czwartym.  

Kto tu sprzątnie moje dzieci?  

Oczywiście ten kto śmiecił!  

  

   Po wysłuchaniu wiersza  proponuję zadać dziecku następujące pytania :  

- Co powinniście zrobić po każdej zabawie ( sprzątnąć)   

-Dlaczego należy po sobie sprzątać (żeby był porządek)  

• Zaproponuj dziecku zgrupowanie takich samych przedmiotów , które były potrzebne w 

zabawie(rozdzielanie na kupki –klasyfikacja)  

• Następnie poproś, aby  dziecko policzyło przedmioty zgrupowane w tzw. kupkach.  

• Poproś teraz dziecko, aby  wykorzystane przedmioty wróciły na swoje miejsce(dziecko 

rozdziela i przyporządkowuje przedmioty do miejsc ,w których się zwykle znajdują).  

-Zaproponuj dziecku dokończenie zdań:  

1.Teraz jest ładnie bo…  

2.Nie ma bałaganu bo… 3.Jest 

porządek bo…  

Drogi Rodzicu! Po tych czynnościach możesz  tylko podziwiać efekty pracy swojego dziecka!  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  



Zabawa popołudniowa  

Gimnastyka dla paluszków:  

Na stole możemy rozłożyć małe pomponiki, ale może być cokolwiek (dozwolone od lat 3, nie za małe 
aby były bezpieczne), papierowe foremki do babeczek – dla każdego uczestnika zabawy po min. jednej i 

teraz zaczynamy 😉.   

Potrzebne nam będą pałeczki do jedzenia chińszczyzny- mogą być też zwykłe patyczki. Zadaniem jest 

przenoszenie pomponów do foremek ale nie można używać dłoni, tylko patyczków. Można trzymać je 

dwoma rączkami albo w jednej (tak jak się ich używa do jedzenia). Na koniec zabawy wspólnie liczymy 
ile razem udało się zebrać (a nie kto więcej) aby nie wprowadzać rywalizacji – no chyba, że chcecie.  

Powodzenia!  

  

Czwartek 9.04.2020 (aktywność muzyczna) 

 Temat:  Z muzyką w kąpieli.  

  

    Przed rozpoczęciem aktywności  muzycznej  proszę o przygotowanie przez osobę dorosłą  2 

małych  słoiczków z wodą (oczywiście dobrze zakręconych)lub 2 butelki plastikowe z wodą. 

Zapraszam do wspólnej zabawy dzieci z Rodzicami.  

  

Przebieg:  

• Na początek mam dla Was zagadkę:  

Białe, różowe, żółte  

Kiedy się z wodą spotyka  

Tak pieni się i burzy ,  

Że brud natychmiast znika.  

(mydło)  

• A teraz posłuchajcie piosenki na https://www.youtube.com/watch?v=_j7qVZVkxTE 

  

•  Tekst piosenki:  

  

           1. Lewa ręka jest taka brudna, że musisz umyć się.  

Prawa ręka też bardzo brudna jest, musisz umyć się.  

Lewe ucho patrz także brudne jest – musisz umyć się.  

Prawe chyba też ,bo zazdrosne jest –musisz umyć się.  

Ref.:  

        Plum plum plum-wody plusk  

                                            Plum plum plum –jesteś zuch  

https://www.youtube.com/watch?v=_j7qVZVkxTE
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        Plum plum plum –mydło  w ruch        

Jesteś czysty już!  

                              2.Lewa noga jest taka brudna ,że musisz umyć się  

                                Prawa też bardzo brudna ,jest ,musisz umyć się  

                                I kolanko patrz także brudne jest –musisz umyć się  

                               No i głowa też dziś zazdrosna jest – musisz umyć się  

                                    Ref.: (2x)  

                             3.Czysta noga jest, czysta ręka jest –lubię kąpać się  

                                Czysty nosek jest no i główka też –lubię kapać się.  

                                I kolanko patrz takie czyste jest –lubię kapać się  

                               Można brudzić się, bo za chwilę znów wykąpiemy się.  

                                    Ref.:(2x)  

                                    Jesteś czysty już super z ciebie zuch(6x)  

• Po wysłuchaniu piosenki można porozmawiać z dzieckiem: o czym była piosenka, jaki 

był jej nastrój, tempo, jakie części ciała były wymieniane w piosence (dzieci mogą 

pokazać lewą/prawą rękę, lewą/prawą nogę, kolano nos, głowę) itp.  

• Można również zapytać jakie słowa powtarzały się w piosence :  

(plum ,plum, plum…jesteś czysty już ,super z ciebie zuch).   

• Proponuję teraz dać dziecku 2 słoiczki(lub plastikowe butelki) z wodą- w obie ręce.  

Rodzic też może przygotować dla siebie 2 słoiczki z wodą(lub butelki plastikowe)  

• Wysłuchajcie jeszcze raz w/w piosenki i na słowa: „ plum, plum, plum”- potrząsajcie 

słoiczkami(lub butelkami) , z których dochodzą dźwięki chlupiącej wody .Ułożycie w 

ten sposób akompaniament do refrenu piosenki ( jeśli obawiacie się wody w słoiku ,to 

możecie wsypać kaszę , ryż, lub groch. To nie musi być wtedy słoik –można go zastąpić 

puszką po napoju)  

• Po tej instrumentalnej zabawie poproś dziecko, aby spróbowało zaśpiewać refren 

piosenki wyklaskując  lub wytupując jej rytm.  

• Na zakończenie proponuję wspólny śpiew „Kąpielowej piosenki”  oraz inscenizowanie 

słów piosenki ruchem (pokazujemy i wskazujemy  części ciała , o których mowa w 

piosence) a  na słowa : plum, plum plum(naśladujemy grę na pianinie).  

  

Życzę wesołej zabawy z piosenką !  

 

  

 



Zabawa popołudniowa 

 „Wielkanoc”.  

Nazwa pochodzi stąd, że właśnie w ten sposób bawimy się w Wielkanoc, szukając słodyczy od 

zajączka.  Możemy zacząć od pocięcia kartki A4 w małe kwadraciki. Potem trzeba schować jakiś 

przedmiot (słodycz, zabawkę), np. w szufladzie ze sztućcami w kuchni. I krok po kroku na każdej z 

kartek narysować instrukcję, która do niego prowadzi.  

Wygląda to tak, że pierwszą kartkę daje się osobie szukającej do ręki, a na niej narysowany może 

być but taty. W bucie taty jest kartka z pralką. A w pralce jest kartka z chlebakiem. W chlebaku 

kartka z rysunkiem jakiejś książki dziecka. A w książce dziecka szuflada na sztućce! W szufladzie 

oczywiście dziecko znajduje niespodziankę.   

 Miłego poszukiwania!  

mumandthecity.pl/zabawy-dla-dzieci-w-domu/  
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Piątek  10.04.2020 (aktywność ruchowa)  

Temat : Ruch to zdrowie – zabawy z gazetą.  

       Drogi Rodzicu! Przed rozpoczęciem zabawy  przygotuj proszę dla dziecka i dla siebie kartkę gazety 

dużego formatu i po dwa kartony A4(dla każdego).Jeśli to możliwe ćwiczcie „na boso”.  

  

• Na początek naszej zabawy wspólnie z dzieckiem maszeruj energicznie przy 

https://www.youtube.com/watch?v=XkeQ_eAsXLU  Na głowę połóżcie sobie gazetę.  

• Maszerujcie tak, aby gazeta nie spadła.  

• Poproś dziecko, aby położyło gazetę na podłogę i maszerowało wokół gazety. Na klaśnięcie 

Rodzica w ręce – dziecko zmienia kierunek marszu.  

• Teraz spróbujcie przeskakiwać obunóż przez gazetę.  

• Następnie proponuję Wam ćwiczenie w siadzie klęcznym – oprzyjcie dłonie na gazecie i 

przesuwajcie gazetę (do przodu , do tyłu) .  

• A teraz gazetę, z którą ćwiczyliście, zgniećcie w kulę i odłóżcie na boku.  

• Teraz będą potrzebne kartony ( po 2 dla każdego).   

• Postaw stopy na kartonach i poruszaj się po pokoju( wykonaj kilkanaście kroków)   A teraz 

odłóżcie kartony i weźcie papierowe kule , które przed chwilą zgniataliście.  

• Połóżcie się „na brzuchu”(leżenie przodem), przekładajcie za plecami papierowe kule (z ręki 

do ręki-10X )  

• Teraz wstańcie i podrzucajcie papierowe kule do góry – chwytajcie w obie dłonie (jeśli dziecko 

ma problemy nie oceniaj – zachęcaj)  

• Na zakończenie proponuję marsz w miejscu z podawaniem sobie papierowej kuli nad 

głową(kula powinna trafić raz do prawej,raz do lewej ręki po 10x w dwóch seriach)  

• Nie zapominajcie o prawidłowym oddechu (wdech nosem –wydech ustami).   

Teraz możecie położyć się wygodnie na dywanie,zamknąć oczy i posłuchać muzyki relaksacyjnej 

np.: Leo Rojas – EL Condor Pasa You Tube.  

Źródło-Zabawy z gazetami przedszkolankowo.pl(fragment)  

Zabawa popołudniowa  

Tak niewiele trzeba, by wykonać piękną dekorację. Czasami wystarczy kilka patyków i … trochę 

popcornu. Przed Wami nowy pomysł na wiosenną twórczość – pięknie ukwiecone, wiosenne drzewko.   

Potrzebne będą: popcorn, patyki i gałązki, klej na gorąco, pasek różowej krepiny, szklana butelka  

Drzewko krok po kroku  

Niewiele trzeba, bo tylko kilka gałązek, trochę popcornu oraz butelkę po soku. Popcorn przyklejamy do 

gałązek – chyba nie ma lepszego materiału, który mógłby imitować kwiatki na koronie drzewa. Na 

koniec obklejamy butelkę kawałkiem różowej krepiny podklejając ją delikatnie klejem. Drzewko jest 

niezwykle proste w wykonaniu, każde dziecko, będzie potrafiło je zrobić. To co … do roboty.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=XkeQ_eAsXLU%20%20


://dzieciakiwdomu.pl/2016/04/wiosenne-drzewo-pelne-kwiatow.html  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

Wtorek 14.04.2020 (aktywność plastyczna)  

Temat: Kolorowe odbitki- utrwalenie kolorów podstawowych.   

            

Potrzebne będą:  

-kartka z bloku   

-pędzelek  

- farby plakatowe(żółty, czerwony , niebieski , zielony)  

-folia ,cerata lub gazety do zabezpieczenia miejsca pracy  

Rodzicu ! Możesz pozwolić dziecku przygotować miejsce pracy, farby, pędzelek .  
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Przebieg:  

• Na początek posłuchajcie piosenki pt.: „Znam kolory" 

https://www.youtube.com/watch?v=owzja2wW8Nk 

• Poproś swoje dziecko, aby wymieniło nazwy kolorów, o których śpiewały dzieci w piosence i 

nazwało farby w przygotowanych pojemnikach.  

• Zaprezentuj dziecku złożenie kartki na pół(zachęć dziecko, aby spróbowało samodzielnie 

zrobić to samo)  

• Teraz na jednej stronie złożonej kartki zaproponuj dziecku,aby zrobiło kilka kleksów z 

przygotowanych farb.  

• Następnie dziecko ma złożyć kartkę wg zgięcia, lekko przygnieść, pogłaskać delikatnie złożoną 

kartkę. Po rozłożeniu kartki powstaną różne kształty. Możecie wspólnie odgadywać co 

powstało  na kartonie (odpowiedzi może być wiele).  

• Odłóżcie pracę do wyschnięcia a potem można kredkami uzupełnić powstały obraz. Można 

również porozmawiać z dzieckiem na temat barw, które powstały z połączenia  4 kolorów 

podstawowych.  

  

Życzę przyjemnej i owocnej zabawy z kolorami. Na pewno powstaną wspaniałe prace!  Do 

dzieła!  

  

Zabawa popołudniowa  

  

Co zmieniło się w pokoju  

Przestaw lub schowaj jakąś rzecz. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie czego brakuje lub co 

zmieniło się w pokoju. Dobra zabawa na spostrzegawczość.  

  

  

Zabawa paluszkowa 

 Wiosenna burza.  

Pada deszczyk, pada, pada,  

(Uderzamy palcem o podłogę lub o stolik) coraz prędzej z nieba spada. 

(Przebieramy wszystkimi palcami.) Jak z konewki woda leci,  

(Uderzamy całymi dłońmi o podłogę.) A tu błyskawica świeci...  

( Klaszczemy w dłonie nad głową.) Grzmot !!!  

(uderzamy piąstkami o podłogę.)  

  

https://www.youtube.com/watch?v=owzja2wW8Nk


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       

                                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


