
06.05.- 08.05.2020, Zdalne nauczanie; 

06.05. (środa) 

Temat: "Czy tu i tu jest tyle samo?" - (wg E. Gruszczyk- Kolczyoskiej i E. 

Zielioskiej) 

Zabawa 1:   

Potrzebne będą: fasola 10 sztuk, guziki 15 sztuk 

 „Liczymy fasolki”.  Pojemniki z fasolkami i guzikami leżą na dywanie przed 

dzieckiem.  Poproś, by dziecko wysypało je z pojemników. Zadaj pytanie: - 

Czego jest więcej, fasoli czy guzików? (dziecko określa "na oko", czego jest 

więcej?). - Co trzeba zrobid, żeby się dowiedzied, czego jest więcej? (propozycje 

dziecka). Następnie układała przed sobą fasolki na dywanie w rzędzie (jeden 

obok drugiego). Pod fasolkami układa w rzędzie guziki. Wszystko tworzy pary:  

fasolka - guzik. Po ułożeniu, dziecko liczy, ile ich jest fasolek i guzików.  Spytaj 

ponownie:  - Jak myślisz, czy jest tyle samo, czy coś się zmieniło? Jeśli dziecko 

ma wątpliwości, by się upewnid, liczy ponownie.  - Czego jest więcej? (dziecko 

określa).  

Zabawa 2:  

Potrzebne będą: duże klocki 6 sztuk, małe klocki 10 sztuk 

„Zabawa klockami”. Dajemy dziecku klocki duże i małe (np. "Lego"). Poproś, by  

je wysypało na dywan. Następnie rozdzieliło osobno duże, osobno małe klocki. 

Spytaj - Których klocków jest więcej małych, czy dużych? (dziecko określa "na 

oko"). Dziecko niech ułoży w rządkach klocki (osobno duże i małe). 

Sprawdzając, dziecko liczy, ile jest dużych klocków, a ile małych klocków. 

Następnie dziecko kładzie na duży klocek mały klocek. Pytamy dziecko: - Czego 

jest więcej i o ile więcej?,- Które klocki zostały bez pary? 

Zabawa popołudniowa: 

1. Zabawa: „ Nieporadne chrabąszcze” (z elementem czworakowania). Dziecko 
porusza się po pokoju na czworakach, naśladując wędrującego chrabąszcza. Na 
sygnał rodzica (np. klaśnięcie w dłonie), kładzie się na plecach. Unosi w górę ręce i 
nogi, naśladuje ruchy owada, który przewrócił się na grzbiet. Kolejny sygnał- znów 
czworakuje. 



2.Zapraszam do wykonania karty pracy-( cz. 3, s. 24 - dziecko doskonali przeliczanie i 
grafomotorykę). 

Miłej zabawy! 

 

07.05. (czwartek) 

Temat: "Taoczące owady"- (aktywnośd muzyczna) 

1. Zachęd dziecko do wysłuchania piosenki "Królestwo owadów"  link: 

https://chomikuj.pl/andew/piosenki+dla+dzieci/muzyka+dla+ucznia/now

a+era+1+klasa/31+*c5*82*c4*85ka+kr*c3*b3lestwo+owad*c3*b3w,235

5032269.mp3(audio) 

Porozmawiaj z dzieckiem na temat piosenki, niech dziecko określi 

melodię oraz wymieni jakie owady wystąpiły w piosence. 

2. Zabawa " Taniec Mai" - dziecko demonstruje ruchem piosenkę, link: 

https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8 

3. Śpiewanie piosenki "Bal na łące" -  dzieci bardzo lubią śpiewad tę 

piosenkę, uczyliśmy się jej w marcu link: 

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo 

 

Kiedy świeci słoneczko 

to na łące nad rzeczką 

świerszcze stroją skrzypeczki 

do wiosennej poleczki. 

 

Dylu, dylu już grają 

grube bąki śpiewają, 

myszki taoczą poleczkę 

sapią przy tym troszeczkę. 

 

A trzy małe biedronki 

nie chcą taoczyd tej polki 

i czekają na walca, 

aby taoczyd na palcach. 

https://chomikuj.pl/andew/piosenki+dla+dzieci/muzyka+dla+ucznia/nowa+era+1+klasa/31+*c5*82*c4*85ka+kr*c3*b3lestwo+owad*c3*b3w,2355032269.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/andew/piosenki+dla+dzieci/muzyka+dla+ucznia/nowa+era+1+klasa/31+*c5*82*c4*85ka+kr*c3*b3lestwo+owad*c3*b3w,2355032269.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/andew/piosenki+dla+dzieci/muzyka+dla+ucznia/nowa+era+1+klasa/31+*c5*82*c4*85ka+kr*c3*b3lestwo+owad*c3*b3w,2355032269.mp3(audio)
https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8
https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo


 

Zabawa popołudniowa: 

1.Zabawa: „ Bociany” (z elementem równowagi). Dziecko- bocian chodzi po pokoju, 
ręce zgięte w łokciach i przyciśnięte do boków, proste plecy. W czasie chodzenia 
stara się wysoko podnosid nogi. Na umówiony sygnał staje na jednej nodze z 
wyciągniętymi w bok rękami i mówi: kle, kle…  

2.Zachęcam do wykonania karty pracy- (cz. 3, s.30- dziecko doskonali sprawnośd 
manualną, logiczne myślenie, odzwierciedlanie liczby za pomocą symboli). 

Dużo radości podczas zabaw! 

08.05. (piątek) 

Temat: Zestaw dwiczeo gimnastycznych   

"Chrabąszcz" - dziecko naśladuje lecącego chrabąszcza. Stojąc wolno klaszcze i 

tupie, jednocześnie pochylając się raz w lewo, raz w prawo. Potem klaszcze i 

tupie coraz szybciej. Obraca się. Szybko uderza dłoomi w kolana. Prawą dłonią 

zatacza kółko przed nosem i wydaje dźwięk pracujących skrzydeł. Podskakuje, 

unosi ręce - macha i podskakuje z okrzykiem: Hura! zabawę można powtórzyd.  

„Owady” – zabawa ruchowa przy muzyce A. Vivaldiego pt. „Cztery pory roku – 

wiosna” link: https://www.youtube.com/watch?v=Q3tpbWfr9iw . Dziecko 

porusza się w dowolnym kierunku. Naśladuje dowolne owady. Próbuje je 

nazwad.  

"Jaszczurka i owady" - dziecko "jaszczurka" biega w dowolnych kierunkach. Na 

uderzenie w bębenek (lub klaśnięcie),  "jaszczurka łapie owady". Dziecko - 

"owad",  wykonuje przysiad. Jeśli nie zdąży,  to "jaszczurka"-  (rodzic) go 

dotknie, odpada. Zabawę można powtórzyd.  

"Ślimaki" - dziecko naśladuje ślimaka. Leżąc na brzuchu próbuje odpychad się 

rękami, dzięki temu, będzie ślizgad się po podłodze.  

Źródło: Przewodnik metodyczny nr 5 "Kraina Przedszkolaka" (Pięciolatek)  

Zabawa popołudniowa: 

1.Zabawa: „Owady na łące”(bocian, żaba, osa). Gdy rodzic pokazuje coś w kolorze: 
czerwonym- dziecko- bocian, naśladuje bodka i mówi kle, kle…; zielonym- dziecko- 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3tpbWfr9iw


żabka, wykonuje żabie skoki mówiąc, kum, kum…; żółtym- dziecko- osa, biega 
truchcikiem wołając bze, bze… (rodzic pokazuje kolory w różnej kolejności). 

2. Zachęcam do wykonania karty pracy –(cz. 3, s.31-dziecko doskonali sprawnośd 
ręki rysując po śladzie i kolorując obrazek zgodnie z kodem). 

Wesołej zabawy! 


