
Zdalne nauczanie 29.04.2020-5.05.2020 

 Oddział IV – KLIKNIJ TUTAJ 

 Środa 29.04.2020(aktywność matematyczna)  

 Temat: Myślę, planuję, działam. 

            Zabawa matematyczna wg E.Gruszczyk –Kolczyńskiej i E.Zielińskiej  

Drogi Rodzicu ! Przed zabawą matematyczną proszę przygotuj 3 szklanki z wodą, cukiernicę, 

solniczkę, cytrynę lub kwasek cytrynowy, zestaw klocków, dowolna pocztówka lub 

obrazek(do pocięcia), nożyczki, mała łyżeczka od herbaty, maskotka- misio 

Przebieg: 

• Zaproś swoje dziecko do matematycznej zabawy, zainteresuj go zgromadzonymi 

przedmiotami ( dziecko może również brać udział w gromadzeniu przedmiotów 

potrzebnych do zabawy) 

• Postaw przed dzieckiem cukiernicę, solniczkę i cytrynę  oraz trzy szklanki z letnią 

wodą 

• Poproś dziecko, aby nazwało produkty w cukiernicy, solniczce  i  owoc  (dziecko 

nazywa: cukier, sól, cytryna) 

• Postaw przed dzieckiem 3 szklanki z wodą i zaproponuj  dziecku, aby sprawdziło co 

jest w szklance -(dziecko potwierdza, że w szklankach jest woda) 

• Poproś dziecko o skupienie i uwagę. 

- Rodzic mówi do dziecka: Patrz uważnie co ja robię- wsypuje cukier do pierwszej szklanki  i 

miesza łyżeczką do rozpuszczenia cukru 

-Rodzic pyta dziecko: 

-Co wsypałam/łem do szklanki? – (Cukier) 

-Czy ten cukier możemy teraz wyjąć ze szklanki - (Nie)  

-A dlaczego?-( dziecko odpowiada: bo się rozpuścił , bo go nie widać) 

-Jaki smak ma teraz woda?-(dziecko mówi , że słodki)- dziecko może spróbować 

• Następnie rodzic wsypuje do szklanki sól i miesza, aż się rozpuści-dziecko obserwuje 

-Rodzic zadaje pytanie: 

-Co wsypałem/łam do szklanki ?-(sól) 



-Czy tę sól możemy wyjąć ze szklanki?- (nie) 

-A dlaczego?- (bo się rozpuściła, bo jej nie widać) 

-Czy możesz powiedzieć, jaki smak ma teraz woda?- (słony) 

-Czy chcesz sprawdzić?(dziecko może spróbować) 

• Teraz do trzeciej szklanki  rodzic wciska sok z cytryny lub wsypuje kwasek cytrynowy, 

miesza łyżeczką 

• Rodzic zadaje dziecku kolejne pytania: 

-Co dołożyłem/łam do trzeciej szklanki?-(dziecko odpowiada) 

-Czy można z tej szklanki wyjąć to, co do niej się dostało?-(dziecko myśli, odpowiada a rodzic 

nadzoruje odpowiedzi i w razie potrzeby koryguje wypowiedź dziecka) 

• Teraz poproś swoje dziecko, aby wykonało następujące czynności: 

- potnij nożyczkami pocztówkę lub obrazek 

- podrzyj gazetę 

- pognieć kartkę 

Dziecko pod nadzorem rodzica wykonuje kolejne polecenia 

• Zapytaj swoje dziecko, czy da się to naprawić ?-(dziecko odpowiada wg swojego 

uznania a rodzic nadzoruje odpowiedzi. W razie potrzeby naprowadza dziecko na 

poprawny tok myślenia- nawet po sklejeniu, wygładzeniu kartki nic już nie jest takie 

same 

ZADEMONSTRUJ SKLEJENIE POCZTÓWKI LUB PRZEDARTEJ GAZETY LUB  WYGŁADZENIE 

POGNIECIONEJ KARTKI. NIECH DZIECKO SAMO SIĘ PRZEKONA ,ŻE NIC JUŻ NIE JEST TAKIE 

SAME.SĄ ŚLADY ZNISZCENIA. 

Możesz podać inne przykłady lub pozwolić podać je dziecku : złamany kwiat, stłuczone 

naczynie, pomazanie rysunku koledze, pochlapanie kartonu farbą itp. 

• Po tych eksperymentalnych, nieodwracalnych czynnościach,  rodzic może 

podsumować, że każde dziecko i dorosły człowiek może  popełnić błąd, pomyłkę, 

której nie da się zmienić, poprawić lub naprawić. Dlatego trzeba być skupionym i 

uważnym przy wszystkim co się robi. 

• Proponuję teraz pobawić się przy piosence znanej z poprzednich spotkań 

https://www.google.com/search?q=spiewajace+brzdace+jeden+dwa+i+trzy&rlz=1C1

https://www.google.com/search?q=spiewajace+brzdace+jeden+dwa+i+trzy&rlz=1C1AVFB_enPL783PL783&oq=%C5%9APIEWAJ%C4%84CE+BRZD%C4%84CE++jeden&aqs=chrome.1.69i57j0l3.6498j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


AVFB_enPL783PL783&oq=%C5%9APIEWAJ%C4%84CE+BRZD%C4%84CE++jeden&aqs

=chrome.1.69i57j0l3.6498j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

• Następnie zaproponuj dziecku zbudowanie małej dowolnej budowli z klocków-

(dziecko ma teraz czas na budowanie. Można wyznaczyć czas na budowę- np.: 5 

minut) 

• Po  tym czasie podejdź do dziecka i zobacz co zbudowało. 

• Zaproponuj teraz dziecku zbudowanie z tych samych klocków np.: wieżę.   

• Teraz zapytaj dziecko: 

- czy z tej  wieży  można  znowu zrobić wcześniejszą budowlę?-(dziecko powinno 

odpowiedzieć, że można z tych klocków zbudować wcześniejszą budowlę) 

-Zapytaj : dlaczego?- (dziecko uzasadnia swoją wypowiedź) 

• Po tych czynnościach i prawidłowej odpowiedzi pochwal swoje dziecko i dopowiedz 

jeszcze, że  pewne czynności można naprawić, ponownie zbudować z klocków to co 

się zepsuło, zburzyło tak jak czasem w przedszkolu to  się zdarzało. 

• Następnie zaproponuj dziecku zabawę „Co trzeba zrobić, żeby było lepiej?” 

Drogi Rodzicu weź przygotowaną wcześniej maskotkę dziecka(np.: misia) i wprowadź dziecko 

w temat zabawy.  

Powiedz, że misio ma kłopot a nawet kilka kłopotów, bo nie wie co zrobić. 

 Zadaniem dziecka jest rozwiązanie tego problemu i  podać odpowiedź na pytanie: 

 Co trzeba zrobić , aby było lepiej? 

Rodzic mówi: 

-Misiowi urwał  się guzik przy ubranku. Co trzeba zrobić ,aby było lepiej?(dziecko podaje 

swoje odpowiedzi ) 

-Misiowi odkleiła się kokardka przy buciku… 

-Misio wybrudził łapki…  

-Misio zrobił bałagan… 

-Misio ma ciemno w pokoju… 

-Misio  ma brudny nosek… 

- Misio wybrudził spodenki… 

https://www.google.com/search?q=spiewajace+brzdace+jeden+dwa+i+trzy&rlz=1C1AVFB_enPL783PL783&oq=%C5%9APIEWAJ%C4%84CE+BRZD%C4%84CE++jeden&aqs=chrome.1.69i57j0l3.6498j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=spiewajace+brzdace+jeden+dwa+i+trzy&rlz=1C1AVFB_enPL783PL783&oq=%C5%9APIEWAJ%C4%84CE+BRZD%C4%84CE++jeden&aqs=chrome.1.69i57j0l3.6498j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


- Misio rozrzucił zabawki… 

Rodzic mówi jaki kłopot ma misio a dzieci doradzają mu co należy zrobić , aby było lepiej. 

Podają własne propozycje a rodzic koryguje wypowiedzi i chwali za poprawne porady . 

• Na zakończenie chciałam wam przypomnieć  piosenkę o zepsutych zabawkach, 

którymi nikt się nie chciał bawić, bo były zepsute a przecież można  było odwrócić ich 

zły los! 

https://www.youtube.com/watch?v=jIC8hRa8iAY, 

źródło:E.Gruszczyk – Kolczyńska ,E. Zielińska „Dziecięca matematyka” WSiP Warszawa 1999r 

Miłego , radosnego dnia! 

 

Zabawa popołudniowa 
 

 "Fasolka i groszek"-  zabawa paluszkowa  

Wspina się fasola na płotek, na płotek   -  rytmiczne przenoszenie pięści 

jedna nad drugą, coraz wyżej. 

 

A za tą fasolą idzie w górę kotek - dziecko idzie palcami wskazującymi 

obu rąk po nogach od bioder do kolan. 

 

Po drewnianym płotku groszek w górę - rytmiczne przenoszenie pięści 
pnie się, jedna nad drugą- coraz wyżej. 

           Za nim mały ślimak domek mały niesie - dziecko  kładzie                 

          wyprostowane dłonie na udach i posuwa je do kolan ruchem   

         „zwijającym” (palce przyklejone do ud, zwijaja dłoń w pięść przez  

          dosunięcie dolnej krawędzi dłoni – tej za nadgarstkami). 
 

Czwartek 30.04 2020 (aktywność muzyczna) 

Temat: Ziemia- wesoła planeta. 

Proszę o przygotowanie następujących rekwizytów dostępnych w domu: plastikowe butelki,  

pojemniki po jogurtach, puszki, stare gazety, ulotki, torebki papierowe , szklany słoik, szklana 

butelka oraz trzy kartony w trzech kolorach :żółtym, zielonym, niebieskim, koc lub chusta 

jako zasłona-parawan.  

Przebieg: 

https://www.youtube.com/watch?v=jIC8hRa8iAY


• Proszę o wysłuchanie piosenki „Ziemia wyspa zielona”, którą już na pewno słyszeliście 

Poniżej LINK do piosenki: 

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

• Drogi rodzicu przeczytaj dziecku fragment innej  piosenki „Nasza planeta”, przy której 

za chwilę będziemy się bawić: 

Trzeba nam zieleni 

Czystej atmosfery 

Segregacji śmieci  

Pomogą w tym dzieci 

• Powtórz ten tekst kilka razy , aby dziecko mogło go zapamiętać 

• Teraz rozłóż na dywanie zgromadzone śmieci(butelki plastikowe, pojemniki po 

jogurtach lub serkach, stare gazety, torebki papierowe, papierowe opakowania, 

szklany słoik , szklana butelka 

• Przypomnij dziecku do jakiego koloru pojemnika wrzuca się te śmieci. 

Weź przygotowane kartony w trzech kolorach i rozłóż na dywanie. Przypomnij dziecku co 

wrzucamy do:  

--żółtego pojemnika?- ( plastik i puszki) 

-zielonego- (szkło) 

-niebieskiego – (papier) 

• Zaproponuj swojemu dziecku, zabawę przy piosence „Nasza planeta” 

-Dziecko ma za zadanie poruszać się w dowolny sposób przy tej piosence . 

-Na słowa: Trzeba nam zieleni, czystej atmosfery,segregacji śmieci, pomogą w tym 

dzieci…dzieci mają za zadanie zbierać „śmieci” z podłogi i układać je na przygotowanych 

trzech kartonach w kolorze żółtym(plastiki i puszki), zielonym(szkło) i 

niebieskim(papier).Poniżej LINK  do piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I 

• Następnie dziecko siada wygodnie na sprzątniętym dywanie 

• Rodzic proponuje swojemu dziecku powtórne posłuchanie piosenki „Nasza planeta” i 

włączanie się do wspólnego śpiewu poznanego fragmentu piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA
https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I


Trzeba nam zieleni ,czystej atmosfery , segregacji śmieci , pomogą w tym dzieci 

Gdy dziecko jest gotowe do śpiewania „solo” nie tylko tego fragmentu piosenki 

należy mu to umożliwić. 

• A teraz czas na zagadki dźwiękowe, które dzieci bardzo lubią. 

Rodzic ponownie bierze zgromadzone „śmieci”i kładzie je na krześle przykrytym kocem(tak , 

żeby dziecko nie widziało co rodzic robi za krzesłem). 

Zabawa polega na tym, że Rodzic wybiera jeden przedmiot i wydaje nim dźwięk,np.: 

-zgniata puszkę , rwie papier, zgniata plastikową butelkę, puka w szklany pojemnik itd. 

Dziecko ma za zadanie odgadnąć jaki to przedmiot wydaje ten dźwięk. 

Potem role mogą się odwrócić i wtedy rodzic odgaduje zagadki dźwiękowe. 

• Wspólnie z dzieckiem sprzątamy miejsce zabawy. 

• Na zakończenie proponuję pobawić się przy piosence „Ziemia  wyspa zielona”. 

Tańczcie i poruszajcie się w rytm tej piosenki. Pamiętajcie, że pierwsza część piosenki 

jest spokojna(kołyszcie się jak drzewa)a druga część wesoła i skoczna(złapcie się za 

ręce i rytmicznie podskakujcie dookoła , w prawo i lewo. 

 

Poniżej LINK do tej piosenki: 

https://www.google.com/search?q=Ziemia+wyspa+zielona&oq=Ziemia&aqs=chrome.0.69i5

9j69i57j0j46j0l4.4492j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

• Dziękuję ! Na pewno było wesoło! 

PAMIĘTAJCIE! ZIEMIA TO NASZA ZIELONA PLANETA O KTÓRĄ MUSIMY ZAWSZE DBAĆ, ŻEBY 

BYŁA ZAWSZE PIĘKNA I PRZYJAZNA DLA LUDZI, ZWIERZĄT I ROŚLIN 

 

 

Poniedziałek 04.05.2020r. 

Aktywność umysłowa 

Zabawa ruchowa pt.” Wyścigi dżdżownic” 

Dziecko i rodzice mogą wspólnie pobawić się w proponowaną zabawę. 

https://www.google.com/search?q=Ziemia+wyspa+zielona&oq=Ziemia&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0j46j0l4.4492j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Ziemia+wyspa+zielona&oq=Ziemia&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0j46j0l4.4492j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Zaczynamy: kładziemy się na brzuchu i na hasło „start” zaczynamy pełzać jak 

najszybciej do wyznaczonej linii mety. Oczywiście wygrywa osoba, która 

dotrze pierwsza do linii mety. 

 

Zaczniemy od zagadek .Mam nadzieję, że nie będziecie mieli problemu z ich 

rozwiązaniem. 

 1.Gdy chcesz stworzyć obrazek nowy, taki piękny, kolorowy. 

 Będzie ci potrzebna ona, najlepsza będzie biała, ale może być   też 

czerwona.   

Na niej namalujesz lub narysujesz, co tylko chcesz, a 

potem możesz wyciąć każdą narysowaną rzecz.(kartka papieru) 

 

2.Czyta ją mama, czyta i tata często w obrazki jest bogata. . 

  Dużo liter na każdej stronie, są historie o królu na tronie. 

 Są też wiersze rymowane, najlepiej, gdy przez babcię 

czytane.(książka) 

 

3.Zanim zaczniesz czytać książkę ,najpierw, gdy ją bierzesz w 

rączkę, patrzysz, co jest z tyłu, co jest z przodu, czy jest tam 

rysunek samochodu? Jest i taka, co przedstawia niedźwiadka, to 

właśnie jest...(okładka)  

 

Jakie książki lubimy?” Porozmawiajmy z dzieckiem na temat 
literatury dziecięcej na podstawie doświadczeń związanych z 
książkami znajdującymi się w domu. Warto usiąść z dzieckiem i 
wytłumaczyć mu, że książki mogą zawierać krótkie opowiadania, 
opowiadać długą historię lub mogą być napisane wierszem. Jeżeli 
posiadają Państwo takie książki, warto je dzieciom pokazać dla 
porównania. Zapytajcie swoje pociechy, którą książkę znajdującą 
się w domu lubią najbardziej i przeczytajcie ją wspólnie. 
 
Proponuję obejrzeć film pt. „Jak powstaje książka”. 
https://www.youtube.com/watch?v=5dHmwZRQ0FI 

https://www.youtube.com/watch?v=5dHmwZRQ0FI


 

 4.05.2020 -Zabawa popołudniowa 

„Sylabowe rytmy” 

Do tej zabawy będą potrzebne dowolne przedmioty, których nazwy mają 2 lub 3 sylaby 

Np.: lalka, klocek, wózek, łyżka, miska, poduszka, samochód, walizka, torebka, odkurzacz. 

• Drogi Rodzicu! Ułóż przygotowane przedmioty na dywanie i zaproś dziecko do 

zabawy. Zaproponuj dziecku, aby wybierało kolejne przedmioty, nazywało je a potem 

nazwę wybranej rzeczy rytmicznie wyklaskało w ręce: 

Przykład: 

1)Dziecko wybrało KLOCEK . 

Zapytaj : Co to jest? –dziecko odpowiada - KLOCEK 

 A teraz powiedz słowo KLOCEK rytmicznie klaszcząc w dłonie( dziecko rytmicznie wypowiada 

słowo KLO-CEK i  klaszcze dwa razy w dłonie) 

2)Teraz dziecko wybrało SAMOCHÓD 

Zapytaj :Co to jest?- dziecko odpowiada -SAMOCHÓD 

A teraz powiedz to słowo rytmicznie klaszcząc w dłonie(dziecko rytmicznie wypowiada słowo  

SA-MO –CHÓD i trzy razy klaszcze w dłonie ) 

• Z chętnymi dziećmi Rodzice mogą podzielić przedmioty na te, które mają 2sylaby i na 

te które mają 3 sylaby oraz porównać ilość przedmiotów w obu grupach. 

 

Wtorek 05.05.2020r. 

Aktywność plastyczna 

 

1.Rozwiązanie zagadki: 

Może być mała i duża, gruba i cienka, z obrazkami i bez, 

Możesz śmiać się przy niej, i smucić możesz też. 

W sali i w każdym domu też, czyta ją duży i mały. 

Co to jest? – Czy teraz już wiesz?                                 

(książka) 

 

2. Oglądanie ulubionych książek – po obejrzeniu możemy zadać  



 pytania: 

- dlaczego książki są dla nas ciekawe? 

- czego możemy dowiedzieć się z książek? 

- kto czyta w domu książki dzieciom? 

- w jaki sposób należy obchodzić się z książką? 

- co może nam pomóc w tym, byśmy nie zapomnieli, w którym miejscu 

skończyliśmy oglądać książkę? (zakładka) 

 

Proponuję wspólnie z dzieckiem wykonać zakładkę. 

To jest moja propozycja. Możecie wykonać zakładki według własnych 

pomysłów. 

Wykonanie pracy plastycznej: 

 

Zakładka 1 

 

 

 
 

 Potrzebne będą: 

• arkusze kolorowego papieru 

z bloku technicznego, 

• linijka i ołówek, 

• nożyczki, 

• klej. 



Na białej kartce papieru narysuj szablon, którego użyjesz potem do 

stworzenia różnokolorowych zakładek. W tym celu, za pomocą linijki i 

ołówka, narysuj 3 kwadraty o boku równym 7 centymetrów - w taki sposób, 

jak na górnym zdjęciu. W dwóch z nich zaznacz przekątne, 

a następnie zakreskuj dwa wskazane na zdjęciu trójkąty. Nasz szablon to ta 

część, której nie zamalowano. Wytnij go. Możesz też narysować kwadraty o 

dłuższym boku - Twoje zakładki będą wtedy większe. 

Jeśli masz już przygotowany szablon, to przenieś go na kolorowe arkusze 

papieru i wytnij tyle szablonów, ile zakładek chcesz stworzyć. Zagnij "rogi" 

w postaci trójkątów do wnętrza zakładki, jak na zdjęciu nr 2. Jedną stronę 

posmaruj klejem i połącz trójkąty ze sobą. A teraz zaczyna się zabawa! 

Z różnokolorowych arkuszy wytnij elementy, które przykleisz na swoje 

zakładki - oczy, uszy, skrzydła czy zęby. Dzięki temu Twoje zakładki staną 

się rodziną potworków lub zwierzątek. Możesz stworzyć, co tylko zechcesz - 

użyj swojej wyobraźni :). 

 

5.05.2020- Zabawa popołudniowa 

 „Gdzie ja jestem?” 

Drogi Rodzicu! Nie szczędź czasu na zabawy rozwijające spostrzegawczość swojego dziecka. 

Im częściej ćwiczy ono umysł, tym efektywniej się uczy. 

 

Do naszej zabawy potrzebne będzie bardzo dużo drobnych przedmiotów (im więcej tym 

lepiej) takich jak np.: korki w różnych kolorach , wykałaczki , guziki ,monety o różnym 

nominale, szpulki, długopisy, kredki, cukierki, gumy do żucia, zabawki z „jajka niespodzianki”. 

Pionki do gry itd. 

Przebieg zabawy 

• Rodzic rozsypuje w wyznaczonym miejscu wszystkie przedmioty i mówi: 

-Jestem wykałaczką –znajdź mnie!( dziecko szuka wykałaczki spośród wszystkich 

zgromadzonych przedmiotów. 

• Teraz dziecko mówi: 

-Jestem korkiem- znajdź mnie!(Rodzic szuka) 

I WERSJA ZABAWY 



 -Każdy odgadnięty przedmiot gromadzimy obok siebie . Gra się toczy do wyczerpania 

przedmiotów. Można wprowadzić element odmierzania czasu , np.: liczenie do 10 i w tym 

czasie trzeba odnaleźć poszukiwaną rzecz. Na koniec zabawy policzyć swoje odszukane 

rzeczy . Wygrywa ten kto ma ich więcej. 

 

 

II WERSJA ZABAWY 

-Po każdym odgadnięciu poszukiwanej rzeczy wrzucamy ten przedmiot znowu do gry.  

Pamiętamy, aby nie powtarzać nazw wcześniej podawanych przedmiotów. 

Udanej zabawy bystrzaku! 

 

 

 


