
Zdalne nauczanie 25-29.05.2020r. KLIKNIJ TUTAJ  

   

 Aktywność umysłowa (poniedziałek 25.05.2020r.) 

 „Co słychać na podwórku?” –  zagadki. 

Na początku proponuję przeczytać dziecku zagadki 

.   

Zagadki   

Zbigniew Dmitroca  

Czasami jest szara,  

lecz najczęściej biała.  

Nie każdy by odgadł,   
gdyby nie gęgała. (gęś)   

  

Uwielbia się kąpać,  

krótkie nóżki ma,  na 

pewno odgadniesz,   
gdy powiesz: – Kwa, kwa… (kaczka)   

  

Nigdy się nie czesze,   

Choć ma piękny grzebień,   

Rano głośno pieje,   

W dzień z kurami grzebie. (kogut)  

  

Jest szybki i silny,  

W skromnej stajni mieszka,  

Kiedy mu jest smutno,  

Głośno rży i wierzga. (koń)  

  

Kiedy się w oborze,  

Do syta nie naje,  

Wtedy głośno ryczy  

I mleka nie daje. (krowa)  

  

Nie darmo ją człowiek  

Zachęca i prosi – Chociaż 

dużo gdacze  

Złotych jaj nie znosi. (kura)  

  

Z jej runa powstają 

Sweterki wełniane, a 

swojego męża nazywa 

baranem. (owca)  

  

  

  

  

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


  

  

  

  

  

  

  
  

 Rodzic pokazuje dziecku obrazek przedstawiający krowę z cielaczkiem. Mogżna zapytać swoje 
dziecko:  

„Co to za zwierzę?” – rozmowa na podstawie ilustracji. Rodzic zasłania go kartką w tym samym 

formacie, ale z kilkoma niewielkimi otworami pokazującymi jedynie małe kawałki zwierzęcia. Na 

początku te otwory też są zasłonięte .Dziecko odsłania po jednym otworze. Po każdej odsłonie 

dziecko próbują odgadnąć nazwę zwierzęcia. Gdy już odgadnie nazwę, rodzic prowadzi rozmowę, 

zadając pytania: Jak nazywa się dziecko krowy?; Gdzie mieszkają krowy i cielątka?; Co jedzą krowy i 

cielątka?; Co pożytecznego daje nam krowa?..  

https://chomikuj.pl/kasiakan88/wie*c5*9b/Na+wsi-+ilustracje  

  

  



  

  

Zabawa ruchowa:  



– „Maszyny rolnicze” – rodzic daje kółeczko. Dziecko trzyma je przed sobą – porusza się, udając 

traktory jeżdżące po polu lub inne maszyny znajdujące się w gospodarstwie.  

– „Kurki” –rodzic  rozkłada w pokoju  koła do hula-hoop lub zrobione z szalików. Dziecko 

maszeruje. Na hasło : Kurki do kurnika! biegnie do kółeczka i zajmują miejsce wewnątrz.  

– „Świnki trzy” – dziecko chodzi na czworakach po całym pokoju. Na sygnał  naśladują świnki – 

mówią: Kwi, kwi, kwi.  

– „Ziemniaczki” – dziecko swobodnie chodzi po całym pokoju. Naśladuje zbieranie ziemniaków – 

schyla się po nie do ziemi.  

  

Na koniec proponuję wykonać wspólnie z dzieckiem pyszny koktajl  

produkty spożywcze do wykonania koktajlu, miski, blender, kubeczki „Mali kucharze” –proszę 

przygotujcie jogurt naturalny i owoce (miękkie, rozmrożone lub z kompotu, np. truskawki, maliny). 

Dziecko widelcami rozdrabnia owoce i dodają je do jogurtu (wszystko w jednym naczyniu). Na koniec 

rodzic blenderem rozdrabnia powstałą mieszankę. Dziecko z pomocą rodzica. nalewa koktajl do 

kubków. Degustacja koktajlu.  

  

Życzę smacznego!  

  

Zabawa popołudniowa  

„Kolorowe wizytówki”  

Przed rozpoczęciem zabawy proszę Rodziców o przygotowanie kartoników w różnorodnych 

kolorach(np. z wycinanek) oraz magnetofon   

• Rodzic rozkłada kolorowe kartoniki na podłodze(biały , czerwony, zielony , niebieski, 

żółty, fioletowy, brązowy, czarny itd.)  

• Proszę włączyć dowolną muzykę (dziecko porusza się w rytm muzyki)  

• Na przerwę w muzyce dziecko  zatrzymuje się i wybiera dowolny kartonik np.:  

NIEBIESKI i przedstawia się :  

 Jestem Niebieska Gosia i lubię niebieskie niebo.  

Kolor nadaje losującej osobie nazwisko i sugeruje co lubimy w tym kolorze. Zabawa trwa dotąd, aż 

wszystkie kartoniki będą wykorzystane. Proponuję ,żeby w zabawie brał również udział Rodzic 

dziecka lub rodzeństwo i wybierali kartoniki na zmianę.  

  

Aktywność plastyczna (wtorek26.05.2020r.)  

Konik – gimnastyka buzi i języka. Zachęcam do poćwiczenia z dzieckiem. Konik  

Izabela Jackowska  

Jedzie koń po bruku, stuka – stuku, puku. Kląskanie językiem ze zmianą tempa.  

Konik woła iha – ha. Czy potrafisz tak, jak ja? Powtarzanie iha – ha.  

Raz jedzie powoli, a raz galopuje.  

Ten dźwięk słyszy każdy i go naśladuje. Kląskanie językiem ze zmianą tempa.  

  

Rodzic może przeczytać dziecku tekst opowiadania.  „Bajka 

o konikach z karuzeli” – Wanda Chotomska.  

  



Bajka o konikach z karuzeli  

Wanda Chotomska  

Pewnego dnia na smutną podmiejską łąkę, na łąkę, która już od dawna nie widziała koni, 
przyjechało wesołe miasteczko i łąka od razu poweselała, bo na środku wesołego miasteczka 
zakręciła się karuzela z siedmioma drewnianymi konikami.  

– Proszę wsiadać! – 

wołał właściciel i trzaskał 

batem. – Proszę wsiadać, 

bo zaraz ruszamy w podróż 

– mówił, wtykając dzieciom 

do rąk różowe bilety. I jak z 

rękawa sypał wierszykami:  

– Proszę wsiadać na 

konika, bo już konik nóżką 

fika. Od ogona aż do 

grzywy każdy konik jest jak 

żywy. Od ogona aż do 

pęcin każdy się potrafi 

kręcić!  

Tak właśnie wołał i wcale nie podejrzewał, że jego malowane, drewniane konie umieją się 
kręcić nie tylko dookoła karuzeli, lecz potrafią coś znacznie trudniejszego – że każdy z nich umie 
się zmienić z konia drewnianego w konia prawdziwego. Jeden w kowbojskiego, drugi w 
cyrkowego, trzeci w ułańskiego.  

  

  

Ale zmieniały się tak dopiero wtedy, kiedy poczuły na grzbiecie właściwego jeźdźca. Bo kiedy 
na konia, który umie się zmieniać w konia kowbojskiego, zamiast kowboja wsiadł na przykład ułan 
– nic z tego nie wychodziło. Koń przez cały czas podróży dookoła karuzeli był tylko zwyczajnym 
drewnianym koniem z karuzeli, a siedzący na jego grzbiecie jeździec – zwyczajnym chłopcem, 
który za dwa złote kupił sobie bilet na karuzelę.  

Oczywiście, dzieci kupujące bilety wcale o tym z początku nie wiedziały – bo skąd miały 
wiedzieć? – ale potem się dowiedziały i zaczęły próbować. Sprawa była trudna i za pierwszym 
razem prawie nikomu nie udawało się trafić na właściwego konia, ale jak ktoś miał cierpliwość i 
nie rezygnował, tylko bardzo długo próbował, to w końcu przychodziła taka chwila, kiedy karuzela 
znikała z oczu, wesołe miasteczko rozpływało się w kolorowej mgle i zaczynały się dziać takie 
rzeczy, jakie zdarzają się tylko w piosenkach.  

Po wysłuchaniu tekstu dziecko może odpowiedzieć na kilka pytań., np.  

 -Co stało na środku wesołego miasteczka?; -  

-Ile koników było na karuzeli?;-  

-Kto mógł jeździć na pierwszym koniku?;-  

- Kto mógł jeździć na drugim?; - -Czy to 

mogło się wydarzyć naprawdę?; -  

-Dlaczego ludzie hodują konie?; -  

-Jak nazywa się tata – koń, jak mama – koń, a jak ich dziecko?.  

  

„Bieg kłusaków” – zabawa ruchowa bieżna. Przed zabawą rodzic wyjaśnia, że bieg kłusaków, to bieg 

konia w specjalny sposób – z wysokim podnoszeniem nóg. Dziecko w parze to koń, a rodzic – woźnica 



.Biegamy w zaprzęgu, wysoko podnosząc nogi do góry.  Po chwili zamieniamy się miejscami, po czym 

zabawa zaczyna się od nowa. Przystępujemy do wykonania pracy.  

Potrzebne nam będą: farby ,kredki. plastelina, klej, włóczka(wybieramy materiały, które posiadamy w 

domu i z nich wykonujemy pracę)  

  

„Konik” – wykonanie pracy plastycznej. Doklejamy koniowi grzywę i ogon z kawałków wełny.  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

Zabawa popołudniowa  

  

„Przeciwieństwa”-zabawa pantomimiczna  

Przed rozpoczęciem zabawy proszę Rodziców, aby przykryli dowolne krzesło kocem/ narzutą .  

Zabawa polega na tym, że osoba ukryta za krzesłem wychyla się raz z jednej strony krzesła ,raz z 

drugiej strony krzesła i wyraża przeciwstawne stany emocjonalne( nie tylko mimiką, ale postawą 

całego ciała).  

Proponuję, aby zabawę rozpoczął Rodzic . To on  chowa się za krzesło przykryte kocem/narzutą i 

wychyla się zza krzesła prezentując przeciwstawne stany emocjonalne, np.:  

• Jestem wesoły- jestem smutny  

• Jest mi zimno- jest mi gorąco  

• Jestem zły-jestem zadowolony  

• Jestem mały – jestem wielki  

• Jestem słaby-jestem silny  

• Jestem chory – jestem zdrowy  

• Jestem zmęczony-jestem wyspany  

Dziecko ma za zadanie odgadnąć stan emocjonalny przedstawiany przez Rodzica.  

Potem role mogą się odwrócić – dziecko przedstawia przeciwstawne stany emocjonalne a Rodzic 

odgaduje.  

  

Aktywność matematyczna (środa 27.05.2020r.)  

Do zajęć potrzebne będą sylwety: 5 kurczaków, 5 owali, klocki, liczmany, małe obręcze            

   „Żółte kuleczki” – zabawa matematyczna na podstawie wiersza Ireny Laris.  Rodzice rozkładają na 

dywanie sylwety kurczaczków i owali tak, by kur¬czątka były schowane pod owalami.  

Dziecko słucha wiersza czytanego przez rodzica.  

„Czubatka mamą”  

    Irena Laris Wysiedziała 

kwoka Bielutkie jajeczka.  

Wylęgły się żółte  

Kuleczki puchate.  



Wodziła je drogą  

Po łące, gdzie rzeczka,  

Dumna, że do mamy  

Podobne i taty.  

Kuleczki tak za nią  

Równiutko się toczą,  

Czubatka prowadzi  

W tę, to w tamtą stronę.  

Tu smaczne ziarenko, Tam 

robaczki zoczą.  

Na końcu najmniejsze,  

To zawsze spóźnione  

– zgrabniutko i lekko  

Poruszać się w chodzie,  

Skrzydełka czasami  

Rozwinąć na boki, Wykąpać 

czyściutko  

W piaseczku – nie w wodzie!  

I z gracją, jak Mama,  

Małe stawiać kroki. –  

Raz idą, a rzeczka 

Tuż obok przepływa.  

zgrozo! Plusnęły  

I prądem niesione  

Już płyną! Na brzegu 

Kwoka głową kiwa. Na 

końcu najmniejsze, To 

zawsze spóźnione.  

A czubatka biega  

Wciąż po brzegu wkoło.  

– Potopią się jeszcze  



Te moje malusie! – A 

kulki żółciutkie 

Pływają wesoło.  

Na pewno już wiecie –  

Były to kaczusie.  

Po wysłuchaniu wiersza dziecko odpowiada na pytania, np.  

- Co się wykluło z jajek?;   

-Jak miała na imię kura?;  

- Co zrobiły pisklęta, gdy zobaczyły wodę?;  

- O co martwiła się Czubatka?;   

-Dlaczego hodujemy kury, kaczki, indyki, czy gęsi?.  

 Następnie dziecko liczy jajka od lewej do prawej, od prawej do lewej i podają ich liczbę. Potem z 

dziecko podnosi owale (jajko pękło) i pokazują się pisklęta. Dziecko także je liczy od lewej, a następnie 

od prawej strony i podają ich liczbę .Dziecko dostaje małą obręcz rodzic prosi, by wkładało do niej 

kolejno: 5 dowolnych klocków, 5 liczmanów (kasztany, żołędzie, orzechy, łyżeczki). Za każdym razem 

układają je w szeregu i przeliczają głośno od lewej i prawej strony.  

  

„Pilu, pilu, gąski do domu” – zabawa ruchowa tata lub siostra, brat jest w roli wilka, a mama jest 

mamą-gęsią. Staje w jednym końcu pokoju, a dziecko w drugim. Za¬bawa odbywa się na zasadzie 
dialogu:  

Mama: Pilu, pilu gąski do domu.  

Gąski: Boimy się!  

Mama: Czego?   

Gąski: Wilka złego!  

Mama: Gdzie on jest!  

Gąski: Za górami, za lasami!  

Mama: Co robi?  

Gąski: Nóż ostrzy!  

Mama: To pilu, pilu gąski do domu!  

Dziecko biegnie do gęsi. Zadaniem wilka jest łapanie biegnącego dzieci.  

  

  



 

 

  

  

  

  

  



  

Zabawa popołudniowa  

Zabawa słownikowa „Jaki”  

   Rodzic wymienia  cechy zwierzęcia  a dziecko ma podać jego nazwę np.:  

-Rodzic mówi : Łaciata jest……………………………………Dziecko dopowiada : krowa.  

-Rodzic mówi :Miękki, puszysty , mruczący jest…….Dziecko dopowiada : kot  

-Wierny, przyjacielski, czujny jest …………………………Dziecko dopowiada : pies  

-Mecząca, brodata jest…………………………………………. Dziecko dopowiada :koza  

-Grzebiąca, gdacząca jest ……………………………………..Dziecko dopowiada :kura  

-Gęgająca, pływająca jest……………………………………..Dziecko dopowiada: gąska  

-Becząca, puszysta jest………………………………………….Dziecko dopowiada :owieczka  

-Pracowity, silny jest……………………………………………..Dziecko dopowiada :koń  

Następnie Rodzic zadaje pytania dziecku:   

-Jaki jest  pies ? (dziecko odpowiada korzystając ze znajomych przymiotników)- wierny , przyjacielski, 

czujny  

-Jaki jest kot?-…  

-Jaka jest krowa? …  

 Itd…  

  

Aktywność muzyczna(czwartek 28.05.2020r.)  

„Na podwórku” – osłuchanie z piosenką. 

Na podwórku sł. Ewa Stadtmüller muz. 

Anna Kuszcze Na podwórku 

zamieszanie, każdy czeka na śniadanie, 

głodny kot na płot się drapie a 

gospodarz smacznie chrapie. Ref. 

Gospodarzu, wstawać pora,  karmić 

kury i indora  nieść do stajni sianko 

świeże,  a nie w łóżku sobie leżeć!  

Pieje kogut: kukuryku!  

Nie ma ziarna dziś w kurniku!  



Krowa muczy, kwiczy prosię:  

ktoś tu ma nas wszystkich w nosie.  

Ref. Gospodarzu… Gdy gospodarz to usłyszał, 

krzyknął: spokój, krzyknął: cisza, fantastyczny sen 

dziś miałem, więc przerywać go nie chciałem. Ref. 

Gospodarzu… 

https://www.youtube.com/watch?v=Uq57eMCBBzI  

– Zabawa słuchowa. Dziecko słucha piosenki. Następnie odpowiada na pytania rodzica 

dotyczące tekstu, np. Jakie zwierzęta występowały kolejno w piosence?.  

– Zabawa ruchowo-rytmiczna. Dziecko porusza się w rytmie piosenki. W miejscu pauzy 
zatrzymuje się i klaszcze w ręce.  

– Zabawa ilustracyjna. Dziecko jest gospodarzem. Pozostali członkowie rodziny robią koło. Przy 

pierwszej zwrotce dziecko-gospodarz siedzi w środku koła w siadzie klęcznym z zamkniętymi oczami 

.Rodzina stoi i klaszcze rytmicznie w dłonie. Przy refrenie podają sobie ręce i idą rytmicznie dookoła 

gospodarza. Przy drugiej zwrotce stoją i kolejno: poruszają rękami zgiętymi w łokciach (skrzydła 

koguta), przykładają dłonie z wyciągniętym palcem wskazującym do głowy (rogi krowy) i przykładają 

otwartą dłoń do swojego nosa, delikatnie go naciskając – ryjek prosięcia. Przy ostatniej zwrotce 

uczestnicy zabawy stoją z zasłoniętymi dłonią buziami, a gospodarz chodzi w kole i pokazuje dłonią 

kolejnych członków zabawy.  

  

Zabawa popołudniowa  

„Narysuj to co na plecach”  

Przed rozpoczęciem zabawy proszę o przygotowanie kilku czystych kartek i flamastra.  

• Dziecko siada na dywanie a Rodzic za dzieckiem.  

• Rodzic rysuje  palcem na plecach dziecka prosty obrazek (słońce, domek, koło, kwadrat, 

trójkąt, chmurkę i deszczyk, kwiatek itp.)a dziecko na czystej kartce ma narysować to co 
Rodzic narysował mu na plecach.  

• Jeżeli dziecko ma kłopot z rysowaniem, może tylko odgadywać słownie to co Rodzic 

narysował  

• Role mogą się odwrócić.  

  

  

Zabawy ruchowe(piątek 29.05.2020r.)  

Część wstępna  

„W zagrodzie” – zabawa organizacyjno-porządkowa. Dziecko maszeruje swobodnie po pokoju. Na 

hasło rodzica (nazwa zwierzęcia gospodarskiego) dziecko zatrzymuje się i udaje podane zwierzę, np. 

świnię, kurę, owcę, kozę.  

https://www.youtube.com/watch?v=Uq57eMCBBzI
https://www.youtube.com/watch?v=Uq57eMCBBzI


Część główna  

  „U dziadka na wsi” – zabawa bieżna. Dziecko swobodnie biega przy akompaniamencie 

muzyki(dowolnej). Gdy muzyka cichnie, rodzic pokazuje obrazki przedstawiające zwierzęta 
gospodarskie. Dziecko musi zatrzymać się i podać nazwę zwierzęcia, które widzi na obrazku.  

  „W chlewiku” – zabawa z elementem czworakowania. Na sygnał rodzica dziecko maszeruje 

na czworakach i naśladuje odgłosy świnek.  

  „Liski i kurki” – zabawa bieżna. Rodzic dzieli pokój na pół (można użyć żółtej taśmy malarskiej, 

szalikiem). Dziecko-kurka ustawia się na końcu pokoju. Na sygnał rodzica musi przebiec na drugą 
stronę. Przeszkodą jest rodzic-lis, który stara się złapać kurę.   

 „Re-re kum-kum” – zabawa skoczna. Dziecko robi przysiad podparty. Na sygnał rodzica skacze, 
udając żabkę.  

   Na hasło: Leci bocian! dziecko robi przysiad podparty chowa się przed bocianem.  

Część końcowa  

  „Dumny gospodarz” – zabawa uspokajająca. Dziecko maszeruje dokoła sali, wciągając 
powietrze nosem i wypuszczając ustami.  

Emblematy zwierząt potrzebne do zajęć.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  

  
  

  

Zabawa popołudniowa  

  

„Lokalizacja dźwięku”  

Do zabawy potrzebny jest przedmiot wydający dźwięk (minutnik, budzik, telefon, pozytywka)  

• Ukrywamy przedmiot w dowolnym miejscu a dziecko ma za zadanie zlokalizować ukryty 

przedmiot  

• Potem dziecko ukrywa przedmiot a Rodzic szuka.  

ŻYCZĘ MIŁEJ ,WESOŁEJ ZABAWY !!!  


