
06.05.2020-08.005.2020 zdalne nauczanie  

Oddział IV- KLIKNIJ TUTAJ  

Środa 06.05.2020r.  

Zajęcia matematyczne  

 Temat:Przeliczam i klasyfikuję 

 

„Kolorowe kredki” – nazywanie kolorów podstawowych, przeliczanie 

kredek i ich  klasyfikowanie według ustalonych cech: koloru, rodzaju itp. 

(dobieranie kredek w pary według kolorów, wielkości i układanie ich we 

właściwych pudełkach, kolorowych kartkach).  

  

 Rodzic stawia przed dzieckiem pudełka z kredkami. Zadaniem dziecka będzie 

poukładanie kredek według wskazanej cechy. Dziecko zaczyna wraz z rodzicem 

wyciągać kredki z pudełek  

                                                                

Przygotowujemy kolorowe kartki:  

zieloną, niebieską, żółtą, czerwoną, brązową itp. (w kolorach kredek) i prosimy, 

aby dziecko poszukało kredek w tych kolorach i ułożyło na kolorowych 

kartkach takie same kredki. Rodzic proponuje dziecku, aby wspólnie z nim 

policzył, ile jest kredek w każdym kolorze.  
  

• „Kolorowe rytmy” – zabawa rytmiczna.  

 Rodzic proponuje dziecku układanie „płotków” (rytmów) z kredek . Na 

początek wybiera kolory: niebieski, czerwony, żółty i biały. Układa pierwszy 

„płotek” i zachęca dziecko, by ułożyło tak samo: najpierw żółta kredka, potem 

niebieska, potem czerwona, a na końcu biała i znowu:  

żółta, niebieska, czerwona, biała. zanim poprosi, aby dzieci układały dalej same.  

  

• „Kredki stoją – kredki leżą” – zabawa ruchowa z elementem 

orientacyjnoporządkowym.  

 Dziecko otrzymuje:  

kartoniki w różnych kolorach i maszeruje po pokoju .Rodzic co chwilę podnosi 

w górę kartonik w innym kolorze mówiąc: kolorowe kredki. Na ten znak 

dziecko, wyszukuje kredki w pokazanych kolorach i podnosi je do góry .Rodzic 

obserwuje czy prawidłowo dziecko rozróżnia kolory.  
  

http://mp5plock.pl/oddzial-iv-wesole-miasteczko/
http://mp5plock.pl/oddzial-iv-wesole-miasteczko/
http://mp5plock.pl/oddzial-iv-wesole-miasteczko/


 Zabawa popołudniowa  

„Co się zmieniło?”- doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.  

• Zabawę przeprowadzamy w dowolnym pomieszczeniu mieszkania.  

• Zadaniem dziecka jest dokładna obserwacja pomieszczenia i 

zapamiętania gdzie co stoi.  

• Dziecko wychodzi do innego pomieszczenia lub zakrywa oczy a Rodzic w 

tym czasie zmienia ustawienie przedmiotów / mebli .   

• Rodzic zaprasza dziecko słowami : „zapraszam gościa do pokoju”-(dziecko 

wchodzi do pokoju)  

• Zadaniem dziecka jest odgadnięcie  co się zmieniło w pokoju(dziecko 

odgaduje )  

• Potem role się zmieniają i tym razem Rodzic zakrywa oczy a dziecko 

dokonuje zmian w pokoju.  

• Za każdą prawidłową odpowiedź każdy, z biorących udział w zabawie, 

zdobywa punkt-(Rodzic pomaga w zapisywaniu punktacji)- wygrywa ten 

kto zdobędzie najwięcej punktów.  

• Do zabawy można zaprosić wszystkich domowników.  

Czwartek 07.05.2020r.  

Zajęcia muzyczne  

Temat: Nasze bajeczki 

Zachęcam do zapoznania  z piosenką:  

 "Bajeczki" Urszula Piotrowska  

1. Na półkach mieszkają książeczki.                                                          

W książeczkach mieszkają bajeczki.                                              

Opowiem o nich wam, bo wszystkie dobrze znam.                         

Opowiem o nich wam, bo wszystkie dobrze znam                                    

.2. W bajeczkach znajdziecie rycerzy, Królewnę, co spała na wieży I  

dobrych wróżek sto, i czarownicę złą.                                                       I 

dobrych wróżek sto, i czarownicę złą.                                                             

3. A kiedy się dziecko zasłucha,                                                                           

To wróżki mu szepczą do ucha.                                                                            



Pokochaj bajek świat na wiele, wiele lat.                                                    

Pokochaj bajek świat na wiele, wiele lat.                                                            

Link do piosenki :https://www.youtube.com/watch?v=TSIVo05c6iw  

  

Mam nadzieję, że piosenka zachęciła do wspólnego śpiewania -teraz 

proponuję zabawę.  

  

 Wsłuchajcie się w opowieść i wykonujcie polecenia, o które proszą Was 

rodzice.  

 „Kwiaty” –opowieść ruchowa  

Dziecko, słuchając opowiadania, powoli wstaje (od leżenia do stania na 

palcach).  

Wyobraź sobie, że jesteś bardzo malutkim nasionkiem (dziecko –skulone 

–leży na podłodze). Czujesz, że robi się coraz cieplej (porusza się), 

czujesz, jak pada na ciebie ciepły wiosenny deszczyk (dziecko –nadal 

zwinięte w kłębek –kuca). Czujesz, jak wyrasta z ciebie kiełek (dziecko 

powoli prostuje palec wskazujący i unosi go nad głowę).Bardzo lubisz, 

jak grzeją cię ciepłe promienie słoneczne. Do wzrostu jest ci też 

potrzebna woda, dlatego cieszysz się na każdą kroplę deszczu. Jesteś 

już tak wysoki, że swoimi płatkami próbujesz dosięgnąć słońca (dziecko 

stoi na palcach z wyciągniętymi do góry rękoma i porusza palcami).Ach, 

jaka piękna wiosna!  

Miłej zabawy!    

Zabawa popołudniowa  

„Ukryte figury”- rozpoznawanie figur geometrycznych  ukrytych  w 

przedmiotach z  najbliższego otoczenia.  

Przed rozpoczęciem zabawy proszę Rodziców o narysowanie na kartkach z 

bloku 4 figur geometrycznych: kwadratu, trójkąta, koła, prostokąta-(na każdej 

kartce inna figura).  

• Zabawa polega na tym, że dziecko losuje karton z narysowaną figurą i 

nazywa ją.  

• Następnie Rodzic prosi swoje dziecko, aby wyszukało przedmiot w 

pokoju o tym samym kształcie  

https://www.youtube.com/watch?v=TSIVo05c6iw
https://www.youtube.com/watch?v=TSIVo05c6iw


• Zabawa trwa dotąd, aż wszystkie figury będą wylosowane oraz 

odnalezione przedmioty w ich kształcie ( przez dziecko a potem przez 

Rodzica).  

  
Piątek 08.05.2020r.  

Zajęcia ruchowe  

 Temat:Zabawy z bajkami 

                                                             

„Wyścigi dżdżownic”–zabawa ruchowa z elementem pełzania.  
Dziecko kładzie się na brzuchu wzdłuż jednej linii. Zadaniem dziecka jest 

jak najszybsze dotarcie do wyznaczonej linii, pełznąc jak dżdżownica –

dziecko leży na brzuchu, przedramiona oparte o podłogę, podnoszą 

biodra do góry i opuszczają je z jednoczesnym przesunięciem się do 

przodu.  

  

„Ile zrobię kroków?”–dziecko dostaje książkę w twardej oprawie, 

kładzie ją sobie na głowie i próbuje zrobić kilka kroków. Dziecko liczy, ile 

kroków udało mu się zrobić, zanim książka spadnie.  

   

„Odgadywanie tytułów bajek”–Rodzic przedstawia dziecku za pomocą 

gestów i ruchów jakąś postać z bajek, np. Kubusia Puchatka, Króla lwa. 

Później następuje zmiana ról. „Baba Jaga”–dziecko to Baba Jaga, staje 

w jednej części sali, odwraca się plecami do rodziców i mówi: Raz, dwa, 

trzy, Baba Jaga patrzy. Rodzice w czasie wypowiadania tych słów 

muszą z drugiej części pokoju jak najszybciej do niej dobiec. Gdy Baba 

Jaga się odwróci ,rodzice zastygają w bezruchu.   

   

„Czerwony Kapturek”–ze skakanek układamy krętą ścieżkę przez cały 

pokój. Wokół ścieżki i na niej układamy dużo różnych przedmiotów 

butelki plastikowe, gąbki itp. (tu liczymy na inwencję twórczą Rodziców). 

Osobie, która jest Czerwonym Kapturkiem, zawiązujemy oczy i 

ustawiamy ją na początku ścieżki. Musi ona przejść całą trasę, zbierając 

jak najwięcej przedmiotów. Rodzic podpowiada Kapturkowi, gdzie ma iść 

–w prawo, lewo, gdzie się schylić, a gdzie dać wielki krok, żeby ominąć 

przeszkody. Po przejściu całej trasy podliczamy, ile rzeczy udało się 

dziecku zebrać –za każdy przedmiot przyznajemy jeden punkt.   

  



„Bajkowe postaci”–dziecko poruszają się truchtem. Gdy Rodzic podaje 

nazwę określonej postaci, dziecko wykonuje przypisane do niej i 

omówione wcześniej ruchy, np. Czerwony Kapturek –podskoki z nogi na 

nogę, gajowy –marsz, wilk –skłony, pingwin –chodzenie na piętach, 

baletnica –chodzenie na palcach z rękami złożonymi nad głową, 

żołnierze –marsz z tupaniem w podłogę.  
  

  
 Zabawa popołudniowa  

„Słoń na wycieczce”- zabawa relaksacyjna wg M. Bogdanowicz „Przytulanki, 

czyli wierszyki na dziecięce masażyki”  

• Dziecko kładzie się wygodnie na dywanie a Rodzic recytuje wiersz i 

wykonuje czynności podane w nawiasach.  Potem role mogą się 

odwrócić .   

• Warto, aby przed rozpoczęciem zabawy powtórzyć i zapamiętać 

tekst wiersza.  

  

Tekst:  

Szedł sobie słoń na wycieczkę-(z  wyczuciem naciskamy plecy dziecka 

wewnętrzną stroną dłoni)  

Z tyłu na plecach miał teczkę-(rysujemy palcem prostokąt)  

Nos długi –trąbę słoniową-(rysujemy trąbę)  

I kiwał na boki głową-(rodzic ujmuje ciało dziecka i lekko kołyszemy na boki)  

Wolno szedł słonik, szurając nogami jak wielkie kloce-( Rodzic naciska plecy 

dziecka wewnętrzną stroną dłoni)  

Tak ociężale jak …słonie(naciskając dłońmi na przemian, wolno przesuwamy je 

wzdłuż kręgosłupa do góry)  

Szedł sobie wolniutko po drodze.  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


