
Środa 6 V 

Temat: Koło, prostokąt, trójkąt. 

Aby zajęcie się udało należy przygotować figury geometryczne w różnych kolorach, 

kształtach, wielkościach. 6 małych i 6 dużych, kartki i kredki. 

1. Oglądanie okrągłych płytek, koncentrowanie się na kształcie, zapamiętywanie i 

rysowanie koła: 

• Rodzic wybiera 1 koło. Prosi o wybranie takiej samej figury małej i dużej. 

• Dziecko obrysowuje z zamkniętymi oczyma kształt koła. 

• Dziecko rysuje koło w powietrzu, małe i duże. 

• Dziecko obrysowuje koło na kartce, może zrobić to kilkakrotnie. 

2. Oglądanie prostokątnych płytek, koncentrowanie się na kształcie, 

zapamiętywanie i rysowanie prostokąta: 

• Powtórzenie serii zadań z punktu 1 z wykorzystaniem prostokąta. 

3. Oglądanie trójkątnych płytek, koncentrowanie się na kształcie, zapamiętywanie i 

rysowanie trójkąta: 

• Powtórzenie serii zadań z punktu 1 z wykorzystaniem trójkąta. 

4. Co jest okrągłe, prostokątne, trójkątne? - zabawa w detektywa. 

Dziecko zamienia się w detektywa. Wędrując po domu uzupełnia tabelkę. W 

poszczególnych rubrykach, rysuje to co jest okrągłe, prostokątne, trójkątne. Ważne, 

aby opowiedziało rodzicowi co wytropiło. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ciekawe, których kształtów jest najwięcej w domu? Wycięte figury można 

wykorzystać do stworzenia geometrycznego obrazka. Poniżej podpowiedź źródło-  

astoldbymom. 

 



lub wykorzystajcie własne pomysły. 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA 
 

„Ciecz nienewtonowska” 

 

 Serdecznie zachęcam do przeprowadzenia z dzieckiem tego eksperymentu. 

Z pewnością będzie to dla niego bardzo ciekawe doświadczenie i świetna zabawa. 

 

       0,5 kg skrobi ziemniaczanej 

      szklanka wody 

           barwniki (opcjonalnie) 

      miska, łyżeczka 

 

 W misce umieszczamy skrobię ziemniaczaną, a następnie dodajemy porcjami wodę, 

którą wlewamy do czasu powstania jednolitej masy. To ważne, aby wodę dodawać stopniowo, 

żeby nie rozcieńczyć za bardzo powstałej mieszaniny. W przypadku rozcieńczenia masy 

zawsze można ją uratować, dosypując skrobi. 

 

 Ciecz nienewtonowska zachowuje się jak ciało stałe, gdy dostarczamy jej energii. 

Kiedy wobec takiej cieczy użyjemy siły (na przykład uderzając w jej powierzchnię), kiedy 

nasze ruchy są odpowiednio szybkie i mocne, płyn będzie twardnieć, kruszyć się 

i przypominać substancję stałą. 

 Natomiast kiedy z taką cieczą obchodzimy się delikatnie – rozpływa się. Można ulepić 

z niej kulkę podobną do tej z plasteliny. Jest twarda, dopóki nasze dłonie się poruszają, lecz 

kiedy tylko przestaniemy ją ściskać, rozpłynie się i ucieknie między palcami. 

 

Do dzieła Mali Odkrywcy! 
 

 

Czwartek 7.V 
Temat: Mój dom. 

1. Zapraszam do rytmicznej rozgrzewki- https://youtu.be/Zg7pCZOtMXo  

https://youtu.be/Zg7pCZOtMXo


2. Jeśli jesteście gotowi to zapraszam Was do tańca, który jest Wam świetnie znany, 

czyli krakowiaka. Przypomnę, że ten taniec ludowy spod Krakowa jest jednym z 5 

polskich tańców narodowych. Chwilę posłuchajcie krakowiaka pod tytułem „Fura” 

https://youtu.be/dFL2B_fOTkk , który tańczy zespół Pieśni i Tańca Krakowiacy na 

ulicy Floriańskiej w Krakowie. Zwróćcie uwagę na piękny strój krakowski a 

potem ręce pod boki i cwałujemy sami lub z rodzicem. Jeśli się zmęczycie stańcie 

w miejscu i zacznijcie rytmicznie klaskać. Gdy odpoczniecie cwałujemy w drugą 

stronę. 

3. Ćwiczenia oddechowe. Usiądźcie wygodnie, wyprostujcie plecy i przy piosence 

„Mój dom” wykonajcie kilka głębokich wdechów nosem i wydechów ustami. 

https://chomikuj.pl/Dile5/PIOSENKI+dla+dzieci/Przedszkole/09.+Weso*c5*82e+

Przedszkole+Pi*c4*99ciolatka/M*c3*b3j+dom,4510950956.mp3 

Tekst piosenki „Mój dom” 

• Mój dom to dom rodzinny, 

 gdzie wszyscy bliscy są, brat, siostra, mama, tata,  

to mój prawdziwy dom.  

Ref. Mój dom, mój dom, to właśnie jest mój dom. x 2 

• Mój drugi dom - przedszkole, 

 gdzie dzieci razem są, tu bawię się wesoło, 

 to jest mój drugi dom.  

Ref. Mój dom, mój dom, to właśnie jest mój dom. x 2 

• Mój dom to cała Polska, tam góry, rzeki są,  

tysiące miast i wiosek, to polskich dzieci dom. 

 Ref. Mój dom, mój dom, to właśnie jest mój dom. x 2 

 

❖ Warto porozmawiać z dzieckiem o treści piosenki i spróbować zaśpiewać refren, a 

jeśli się uda także 1 zwrotkę. 

4. A czy znacie te postacie z polskich bajek, które powstały w Studio Filmowym w 

Bielsko-Białej? 

 

 

 

 

https://youtu.be/dFL2B_fOTkk
https://chomikuj.pl/Dile5/PIOSENKI+dla+dzieci/Przedszkole/09.+Weso*c5*82e+Przedszkole+Pi*c4*99ciolatka/M*c3*b3j+dom,4510950956.mp3
https://chomikuj.pl/Dile5/PIOSENKI+dla+dzieci/Przedszkole/09.+Weso*c5*82e+Przedszkole+Pi*c4*99ciolatka/M*c3*b3j+dom,4510950956.mp3


ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

„Pajęczyna” 

 

 Dzieci będą tą zabawą zachwycone! Wystarczy zaplątać sznurek, włóczkę, paski bibuły, 

papier toaletowy, o meble stojące w pokoju (stół, krzesła, szafę itp.) by stworzyć niełatwy do 

przejścia tor. Dziecko ma za zadanie przejście przez tą „pajęczynę” w taki sposób, by nie 

naruszyć jej konstrukcji. Ćwiczenie wymaga skupienia, precyzji i trochę gimnastyki, a układ 

można za każdym razem zmieniać, zaczepiając w inny sposób włóczkę. 

 Poniżej podaję link, w którym można zobaczyć jeden z wariantów tej zabawy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cd9_JhvGzVI 

 

 

 

Źródło: Polki.pl 

Bawcie się dobrze przedszkolaczki! 

 
 

 
 

Piątek 8.V 
Temat: Aktywny alfabet. 

 

Dziś zapraszam do gimnastyki z alfabetem. Rodzic czyta wiersz i razem 

wykonujemy ćwiczenia. Drodzy Rodzice zwrócie uwagę na wymowę spółgłosek 

https://www.youtube.com/watch?v=cd9_JhvGzVI


(b, c, d, f, k, l, m, n, p, r, s, t, w, x, z) mówimy je krótko, bez wydłużania na 

przykład z ,nie zy lub zet, b-nie be, c- nie ce. 

 

 
Jeśli Alfabet to to na co czekaliście, to na stronie www maluchwdomu.pl jest 

wiele zabaw przeznaczonych dla przedszkolaków. 

 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

„Opowiem Ci bajkę” 

 

 Zabawa ta polega na stworzeniu krótkiej historii na podstawie ilustracji. Rodzic rysuje 

na tablicy sucho ścieralnej lub na papierze 5 – 7 elementów, spontanicznie. 

Np. słońce, człowiek, kwiatek, parasol, dom. Zadaniem dziecka jest ułożenie kolejnych 

elementów opowiadania, nawiązując do ilustracji. W podanym przykładzie mogłoby to 

wyglądać tak: 

 

Słońce: Pewnego słonecznego dnia… 

Człowiek: Tomek poszedł na spacer. 

Kwiatek: Po drodze kupił kwiatek, ponieważ jego mama miała urodziny. 

Parasol: Niespodziewanie, niebo zachmurzyło się i zaczął padać deszcz. Tomek nie miał ze 

sobą parasola. 

Dom: Wrócił więc szybko do domu, gdzie czekała na niego mama. Wręczył jej kwiatek 

i złożył najlepsze życzenia urodzinowe. 

POWODZENIA! 

 

 


