
15.06.2020- 19.06.2020  Zdalne nauczanie dla dzieci pozostających w domach po wznowieniu 

działalności przedszkola;4-latki;KLIKNIJ TUTAJ  

 

15.06. 2020  PONIEDZIAŁEK (Aktywność umysłowa) 

Temat: Słuchanie wiersza  „Pierwszy dzień lata” Agata Dziechciarczyk 

Tekst wiersza  

Przyszło dzisiaj lato usiadło na ławce 

Patrzyło jak w górze fruwają latawce. 

Rozgrzało słoneczko aż do czerwoności, nadchodzą wakacje  

Masz od teraz gościć. 

Zawołało wietrzyk: 

-Powiej nam raźnie, ale nie za mocno ,tylko  chłódź przyjaźnie. 

Potem poszło dróżką wprost przed siebie lato 

Pomachało ręką wszystkim polnym kwiatom. 

Zawołało dzieci: 

-Chodźcie do mnie proszę, wspaniałe przygody dla Was wszystkich niosę: 

Wędrówki po górach, 

Pływanie w jeziorach, 

Budowanie zamków z piasku 

Szukanie potwora. 

Przez okres wakacji jestem dzieci z Wami, 

Pobawię się chętnie w berka kolorami. 

Zagram z Wami w piłkę, 

Wesoło poskaczę, 

Niech wesołe buzie 

U wszystkich zobaczę. 

 Po wysłuchaniu wiersza przez dziecko proszę o zadanie kilku pytań: 

-Jakie znasz pory roku? 



-O jakiej porze roku był ten wierszyk? 

-Co można robić w lecie podczas wakacji? 

-Jakie propozycje dla dzieci miało LATO w tym wierszyku? 

 A teraz zaproś swoje dziecko do zabawy przy piosence „Lato ,lato” 

https://www.youtube.com/watch?v=br1-TKwMP-k 

 Następnie zaproś dziecko do obejrzenia krótkiego filmiku nt.: Dobre rady na lato” 

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

 Poproś swoje dziecko, aby po obejrzeniu filmiku wymieniło 3 dobre rady na lato. 

Dziecko powinno wymienić , że podczas lata należy: 

-pić dużo wody 

-chronić skórę przed promieniami słonecznymi 

-schładzać ciało w wodzie , kąpać się w morzu , jeziorze 

 A teraz wspólnie z dzieckiem rozłóżcie na dywanie przygotowane rekwizyty: 

rękawiczki , czapkę zimową , szalik, okulary słoneczne, piłkę, krem do opalania, czapka z 

daszkiem, koc, krótkie spodenki, klapki. 

 Następnie poproś dziecko, aby dziecko wybrało spośród zgromadzonych rekwizytów tylko 

te, które kojarzą się z latem i uzasadniło swój wybór oraz powiedziało do czego służy każdy 

przedmiot. 

 Zapytaj swoje dziecko dlaczego nie wybrało rękawiczek , czapki zimowej i szalika. 

https://www.youtube.com/watch?v=br1-TKwMP-k
https://www.youtube.com/watch?v=_l-IuodrmXo


Na zakończenie proponuję wykonać ćwiczenie.

 

 

 



Zabawa popołudniowa 

 Detektyw – Zgadnij, o kim mówię? 

 

 Rodzic lub dziecko opisuje wygląd jednej z osób z rodziny (nie mówiąc innym, kto to). W opisie 

dążymy do tego, by powoli, krok po kroku naprowadzać innych na odgadnięcie imienia danej osoby. 

Np.: To dziewczynka, nie ma dziś spodni i ma fryzurę jak Elsa 🙂 

Kto pierwszy odgadnie o kim mowa – wymyśla nową zagadkę, kto poda błędną odpowiedź, w tej 

rundzie już nie odgaduje. By kontrolować uczciwość, polecam każdemu uczestnikowi dać 

kasztan/pionek/cokolwiek – po udzielonej odpowiedzi, wrzuca go do koszyczka. 

https://panimonia.pl/2016/11/10/proste-zabawy-dla-przedszkolakow/ 
 

 

16.06.2020  WTOREK(Aktywność plastyczna) 

Temat: Lody z wacików kosmetycznych.  

 Proszę o rozwiązanie zagadki : 

Zimne, słodkie i pachnące  

Jemy latem w dni gorące.(lody) 

 Lody będą tematem waszej dzisiejszej pracy 

 Potrzebne będą: 

- 3 waciki kosmetyczne 

-kartka z bloku rysunkowego 

-wycinanki 

-nożyczki  

-klej 

-farby, pędzel , pojemnik na wodę 



Opis wykonania pracy 

Z kolorowego papieru wycinankowego (wybierz sobie kolor ) z pomocą Rodzica wytnij 

trójkąt o bokach 5cm,9cm,9cm i przyklej go na  biały karton( to będzie wafelek do lodów) 

Następnie  na wafelku przyklej   trzy waciki kosmetyczne (to będą kulki lodowe). 

Teraz nadszedł czas na pomalowanie wacików farbami. Podejmij decyzję  jakie smaki lodów 

lubisz najbardziej i pomaluj waciki według swoich upodobań , np.: 

-malinowy –na czerwono 

-cytrynowy –na żółto 

-smerfowy –na niebiesko 

 Na zakończenie wysłuchajcie piosenki o lodach. 

          https://www.youtube.com/watch?v=xF1iOfH_ehY 

 Poniżej podaję inny sposób wykonania tej pracy: 

 https://dzieciakiwdomu.pl/2015/07/lody-praca-plastyczna-na-upalne-dni.html 

 

Zabawa popołudniowa 

Dziecko naśladuje ruchem czytany przez rodzica tekst rymowanki. 

„Wierszowanki – pokazywanki” 

To zaczynamy! Zachęcam do wspólnej zabawy z dzieckiem. 

Ręce w dole, ręce w górze, 

Rysujemy koło duże, 

Skok do góry, ręce w bok, 

Teraz w przód zrób jeden krok, 

Skok do tyłu, skok na jednej nodze, 

Teraz usiądź na podłodze. 

https://panimonia.pl/2018/02/27/rymowanki-pokazywanki-wyciszanki/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xF1iOfH_ehY
https://dzieciakiwdomu.pl/2015/07/lody-praca-plastyczna-na-upalne-dni.html


 

17.06.2020 ŚRODA (Aktywność matematyczna) 

Temat: Domowe gry i zabawy matematyczne. 

Przed zabawami matematycznymi proszę o przygotowanie: 

-kostki do gry i dwa zestawy 6 kartoników z narysowanymi kropkami (od 1- 6) 

-6 dowolnych miękkich przedmiotów(gąbka , miś , pluszaki itp.) 

-duża chusta z tkaniny lub kocyk 

-plastikowa miska 

-szal do zakrycia oczu 

 Na początek naszej matematycznej zabawy proponuję wysłuchanie piosenki o 

cyferkach: 

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

Zaczynamy zabawę ! 

1) „Błyskotliwa wrona” 

Opis zabawy : 

 Do plastikowej miski wkładamy 6 dowolnych przedmiotów. 

 Uczymy się rymowanki : 

Chodzi wrona bez ogona 

Bystrym okiem zerka co zabrać z pudełka 

 Dziecko przelicza przedmioty w misce. 

 Zasłaniamy dziecku oczy –dziecko mówi rymowankę(j/w). 

 Rodzic –WRONA  krąży wokół miski i zabiera dowolną ilość przedmiotów. 

 Dziecko po odsłonięciu oczu ustala ile przedmiotów zabrała WRONA. 

 Zabawę powtarzamy kilkakrotnie. 

Uwaga ! Po każdorazowym ustaleniu zabranych przedmiotów przez RODZICA –WRONĘ do miski 

ponownie wkładamy  zabrane przedmioty. Role mogą się zmieniać. 

2) „Policz kropki” 

Do tej zabawy potrzebna będzie kostka do gry i kartoniki z narysowanymi kropkami (2 komplety –dla 

Rodzica i dla dziecka) 

Opis zabawy: 

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


 Siadamy z dzieckiem na podłodze 

 Rodzic i dziecko rozkłada przed sobą kartoniki z kropkami(od 1-6) 

 Zabawa polega na tym, że na zmianę wyrzucamy kostką i liczymy wyrzucone na niej 

kropki, odszukujemy przed sobą kartonik z taką samą ilością kropek i odkładamy go 

na bok (lub bierzemy w rękę) 

 Wygrywa tę zabawę ten , kto pierwszy odłoży na bok(lub zbierze do ręki) wszystkie 

swoje kartoniki, czyli wyrzuci na kostce każdy układ kropek . 

 

3)„Ruszaj się i licz czyli matematyczna wyliczanka” 

Opis zabawy: 

Rodzic czyta rymowankę a dziecko uważnie słucha oraz ilustruje treść rymowanki odpowiednim 

ruchem ciała. 

Tekst rymowanki: 

Jabłka, gruszki i daktyle – klaśnij w ręce razy tyle(3x) 

Kapusta i ogórek –tyle razy podskocz w górę (2x) 

Marchewka, pietruszka i bób- tyle razy przysiad zrób(3x) 

Kalarepa i mak – za uszy 2x się złap 

 

4)„Matematyczna chusta” 

 

Przed zabawą należy przygotować chustę/ kocyk i położyć na niej 6 dowolnych miękkich 

przedmiotów (gąbkę, misia i inne pluszaki) 

 

Opis zabawy  

 Dziecko przelicza zgromadzone przedmioty na chuście /kocu- (6 przedmiotów) 

 Rodzic i dziecko chwytają chustę/ koc za 2 rogi i  podnoszą do góry 

 Rodzic i dziecko podrzucają przedmioty na chuście tak, aby  pozostało  w niej tylko 

tyle przedmiotów ile ustali rodzic. 

 Dziecko kontroluje ilość pozostałych i wyrzucanych przedmiotów  ( rodzic nadzoruje i 

koryguje wynik w razie potrzeby).  

 

Zabawę przeprowadzamy w bezpiecznym miejscu! 

 

Na zakończenie proponuję matematyczną piosenkę o liczeniu do 10: 

 https://www.youtube.com/watch?v=3ttCPo6xIdg 

Udało się ? Super! 

https://www.youtube.com/watch?v=3ttCPo6xIdg


Wesołej zabawy z liczeniem! 

Zabawa popołudniowa 

Proste zabawy ruchowe i zręcznościowe: 

Ćwiczenia na dziś: dziecko losuje 5 kart .Naśladuj wylosowane zwierzęta tak jak podpowiada 

napis na karcie lub wymyśl własny ruch. 

Miłej zabawy! 

 

 

 

 

 

 
 



 

18.06.2020 CZWARTEK(Aktywność muzyczna) 

Temat: Lato, zabawa i taniec. 

Witajcie! Lubicie lody? Cóż  to za pytanie – oczywiście że tak! 

Dzisiaj nauczymy się piosenki o lodach – posłuchajcie: 

https://www.youtube.com/watch?v=xF1iOfH_ehY  

Poniżej tekst piosenki: 

„Lody poziomkowe” 

1) 

Lolololololo lody popopopo poziomkowe 

Lulululu lubię lizać choć gardełko nie jest zdrowe 

Ref. (2x) 

Mama mówi nie! 

Tata mówi –nie! 

A ja lody poziomkowe lizać chcę.  

2) 

Mama boi się o dzieci, 

Chce by zawsze były zdrowe, 

Ale  przecież czasem trzeba 

Zjadać lody poziomkowe. 

Ref.(2x) 

3) 

Lody trzeba jeść powoli,  

Aby gardło nie bolało 

Mama trochę zjeść pozwoli, 

Ale więcej by się chciało 

Ref.(2x) 

https://www.youtube.com/watch?v=xF1iOfH_ehY


  Przebieg aktywności muzycznej: 

 Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie piosenki „Lody poziomkowe” 

                   https://www.youtube.com/watch?v=xF1iOfH_ehY  

 Rodzicu zadaj dziecku kilka pytań dotyczących piosenki: 

-Jaka była ta piosenka wesoła czy smutna? 

-O czym była ta piosenka? 

-Jaki smak miały lody? 

-Dlaczego mama boi się dawać dzieciom lody? 

-Jak trzeba jeść lody? 

-Jaki jest twój ulubiony smak lodów? 

 Posłuchajcie jeszcze raz piosenki i próbujcie włączać się do wspólnego śpiewu – mama, tata, i 

ty. Spróbujcie policzyć ile zwrotek ma piosenka oraz zapamiętajcie słowa refrenu : 

Mama mówi –nie 

Tata mówi –nie 

A ja lody poziomkowe lizać chcę. 

 A teraz postarajcie się sami zaśpiewać refren piosenki. Udało się ? Na pewno  tak ! 

 Teraz zapraszam do zabawy rytmicznej „Tańce – połamańce : 

https://www.youtube.com/watch?v=sYvaSnRUmpc i róbcie to o czym śpiewają dzieci. 

 A teraz usiądźcie wygodnie na dywanie. Poznacie nową zabawę  „Raz dwa trzy”, którą 

będziemy wykonywać w różnym tempie. Spróbujcie dostosować śpiew i  ruch  do tempa 

piosenki-zabawy dywanowej. 

Proszę Rodzica, aby zapoznał swoje dziecko ze słowami  do zabawy „Raz dwa trzy”: 

Raz dwa trzy , raz dwa trzy-masuję policzki ,pomasuj i ty 

Raz dwa trzy, raz dwa trzy -masuję kolanka , pomasuj i ty 

Raz dwa trzy ,raz dwa trzy – stukam w podłogę, postukaj i ty 

Raz dwa trzy ,raz dwa trzy –macham raczkami ,pomachaj i ty. 

Poniżej link do zabawy: 

https://www.youtube.com/watch?v=FBM-o-jqsLg 

 Na zakończenie proponuję zaśpiewać  jeszcze raz piosenkę „ Lody poziomkowe”. 

                   https://www.youtube.com/watch?v=xF1iOfH_ehY  

https://www.youtube.com/watch?v=xF1iOfH_ehY
https://www.youtube.com/watch?v=sYvaSnRUmpc
https://www.youtube.com/watch?v=FBM-o-jqsLg
https://www.youtube.com/watch?v=xF1iOfH_ehY


Radosnej zabawy z muzyką ! 

Zabawa popołudniowa 

„Mam paluszków całą gromadkę” 

 

Mam paluszków całą gromadkę, 

Wyciągamy 5 palców 

Wyprawię je zaraz w rejs moim statkiem. 

Z drugiej dłoni formujemy łódeczkę 

Kapitan Kciuk na rufie stoi, 

Kładziemy kciuk na dłoni-łódeczce 

A obok bosman, co niczego się nie boi 

Dokładamy palec wskazujący 

Kolorowa papuga, Pirat i Piratka 

Dokładamy palec środkowy, serdeczny i mały 

I już palców jest gromadka. 

Ruszamy wszystkimi (5) palcami. 

https://panimonia.pl/category/zabawy-i-plasy/ 

 

 

 



 

19.06.2020 PIĄTEK (Aktywność  ruchowa)                   

 

Temat:  Pomysłowe zabawy ruchowe w domu. 

Witajcie ! Dzisiaj przedstawię Wam propozycję różnorodnych zabaw ruchowych do 

przeprowadzenia w domu. Wybierzcie sobie kilka z nich i bawcie się wesoło. 

Potrzebne będą: 

 Woreczki z grochem 

 Poduszki 

 Butelki plastikowe 

 Chusta , szal do zasłonięcia oczu 

 Kartony , pudełka 

 Sznurek , włóczka 

 Balony 

 Papierowe talerzyki 

 Drewniane łyżki 

1. Wyścig żółwi 

Zabawa, przy której jest sporo śmiechu, a dzieciaki lubią ją powtarzać i bić swoje rekordy. Nazwa 

może bardziej Wam się skojarzyć z grą planszową, ale tym razem to nie to! Pamiętacie ze szkolnych 

zajęć gimnastycznych woreczki z grochem? Będziecie ich potrzebowali! Bardzo łatwo je uszyć, ale 

jeśli jednak z igłą i nitką Wam nie po drodze, wsypcie groch lub kaszę do woreczka na mrożonki. A 

teraz reguły gry! 

 Na mecie ustawia się jedno lub więcej dzieci w pozycji na czworaka (mama czy tata również 

mogą). Każdy zawodnik na plecach ma balast w postaci woreczka. Każdy porusza się na czworaka 

najszybciej jak potrafi. Gdy woreczek spadnie zaznaczamy od miejsca dokąd żółw dotarł. Dzieciaki 

lubią poprawiać swój rekord i próbować dojść za każdym razem dalej. I tak zabawa może trwać 

naprawdę długo. 

2. Przeprawa przez rzekę 

Wyobraźcie sobie, że przez Wasz pokój przepływa rzeka. Długi rwący potok rozciąga swoje brzegi 

od stołu, aż do kanapy lub od ściany do ściany, w zależności od rozkładu mieszkania. Musicie 

przejść na drugą stronę skacząc po kamieniach, ale tak, aby nie wpaść do wody. Czym są kamienie? 

Poduszkami jaśkami lub innymi kawałkami materiału. Rozłóżcie je na podłodze tak, aby przejście 

po nich nie było zbyt łatwe. I po każdym prawidłowym przedostaniu się na drugi brzeg zmieniajcie 

ustawienie. Oczywiście na trudniejsze! 

3. Butelkowy slalom 

Uważacie, że poruszanie się slalomem jest łatwe? To spróbujcie to zrobić z zawiązanymi oczami! Ta 

zabawa poprawia koncentrację, ćwiczy zapamiętywanie i koordynację ruchową. 



 Zaczynacie od rozstawienia dwóch butelek po pokoju. Dziecko ma chwilę na przyjrzenie się i 

zapamiętanie gdzie stoją, po czym zawiązujecie mu oczy. Zadanie polega na przejściu w taki 

sposób, aby nie przewrócić żadnej z butelek. Gdy uda mu się przejść poziom, dokładacie kolejną 

przeszkodę i tak do momentu, aż skończą Wam się w domu plastikowe butelki. 

4.Mały nindża  

Mały nindża, człowiek pająk, nazywajcie to jak chcecie. Jedno wiem na pewno – dzieciaki będą tą 

zabawą zachwycone! Wystarczy zaplątać sznurek czy włóczkę o stół i krzesła by stworzyć niełatwy 

do przejścia tor . Ćwiczenie wymaga skupienia, precyzji i trochę gimnastyki. A układ można za 

każdym razem zmieniać, zaczepiając w inny sposób włóczkę. 

6. Poszukiwacze skarbu 

Nic tak nie motywuje, jak rozwiązywanie zadań i zagadek, by dotrzeć do okrytego tajemnicą 

skarbu. Możecie narysować  mapę, dodać kilka zadań specjalnych, typu: zrób 10 przysiadów, zakręć 

się 3 razy, podskocz 7 razy do góry itp. lub pochować kilka kartek z podpowiedziami takimi jak: 

„sprawdź pod łóżkiem”, „szukaj za kanapą”, „zajrzyj do lodówki” itp. by dziecko nareszcie 

odnalazło skarb! A co będzie poszukiwaną nagrodą zależy już tylko od Was! 

7. Balonowy tenis 

Gra w piłkę w domu nie jest do końca bezpieczna. Dlatego z odbijaniem piłki poczekamy, aż 

pogoda się poprawi, a tymczasem w domu gramy balonem. A zamiast rakietek używamy 

papierowych talerzy przyklejonych do drewnianych łyżek! W ten sposób rozgrywamy punktowane 

mecze! I skończył się problem potłuczonych naczyń! 

8. Rzucamy do celu 

Prosta, ale zajmująca gra. Na podłodze stawiacie miskę lub wiaderko i wrzucacie do niego piłki, 

balony lub zmięte w kulki gazety. Oczywiście wygrywa ten, kto wykona najwięcej prawidłowych 

rzutów z linii mety. A jeśli chcecie ubarwić, zabawę, zrobić coś kreatywnego, ciekawego i ładnego, 

sprawdźcie pomysł na grę zręcznościową z papierowych talerzyków i rolki po papierze.  

9.Skocz do mety! 

W gry planszowe można grać nie tylko przy planszy! Wystarczy kostka do gry, dwa sznurki na 

podłodze oznaczające start, metę i możemy zaczynać. Ustawiamy zawodników przy pierwszej linii. 

Każdy z nich rzuca kostką i skacze tyle razy ile oczek wyrzucił. Powtarzamy to aż ktoś przekroczy 

linię mety! Prawda, że proste? A jakie zajmujące! 

WESOŁEJ ZABAWY ! 



Zabawa popołudniowa 

Zabawa ćwicząca spostrzegawczość. 

Spróbuj połączyć obrazki z ich cieniem. 

Na pewno Ci się uda! 

https://panimonia.pl/2018/03/23/wiosenne-szablony-do-druku-10-szablonow/ 

 
 


