
Drodzy Rodzice oto kilka propozycji  zajęć z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość . 

Życzę przyjemnej lektury oraz późniejszych zabaw 

  

GRUPA  IV  „KACZUSZKI”   

 

 

 

01.06.2020 poniedziałek 

1. ,,Dzień dziecka”- złożenie życzeń dzieciom w formie nagrania video oraz dowolne 

zabawy dzieci. 

 

2. ,,Lokomotywa” – teatrzyk kamishibai.  

 

 

 

02.06.2020 wtorek 

 

1. „Jakie sporty znamy?”- Porozmawiajcie na temat sportów letnich. Następnie o letnich 

igrzyskach olimpijskich. Co to jest? Co oznacza symbol kół olimpijskich? Jakie są 

kolory w kołach olimpijskich? 

 

2. „Sportowa gra planszowa”- wykonajcie plansze do gry o sporcie.  

 

Sposób wykonania planszy i materiały plastyczne wybierzcie sami według własnego uznania. 

 

 

3. Wykonajcie ćwiczenia w kartach pracy str. 50 i 51 

 

03.06.2020 środa 

1. ,,Dyscypliny sportowe” – zabawa pantomimiczna 

 

kolarstwo tenis piłka nożna 

jeździectwo siatkówka koszykówka 

pływanie łucznictwo wioślarstwo 

 



Jeżeli potrafisz odczytaj sam nazwy lub poproś o pomoc  i pokaż daną dyscyplinę sportową za 

pomocą ruchu i gestów. Poproś rodzica aby pokazał Ci  zdjęcia lub nagrania związane z tą 

dyscypliną w Internecie. 

2. „Kolorowe rytmy” – zabawa matematyczna doskonaląca spostrzegawczość i myślenie.  

Rodzic układa na dywanie rytm wykorzystując np. klocki.- dwa niebieskie, jeden żółty, trzy 

zielone. Zadaniem dziecka jest odtworzenie podanego rytmu ale ze zmianą kolorów.  

(żółty→  niebieski; zielony→  czerwony;  niebieski→  czerwony) 

Lub: 

https://www.matzoo.pl/zerowka/ukladamy-wzor_49_347 

 

3. Wykonajcie ćwiczenia w kartach pracy str. 52 i 53 

 

 

04.06.2020 czwartek 

 

 

1. „Głowa – ramiona” – zabawa ruchowa, śpiewanie i ilustrowanie piosenki ruchem. 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 

 

2. Teraz  posłuchajcie piosenki pt. ,,Już zawody zacząć czas”: 

https://www.youtube.com/watch?v=n6m4GQfrQMI 

 

3. „Zasady” – Porozmawiajcie na temat zasad panujących w sporcie. Co to znaczy gra 

fair play? 

 

4. Wykonajcie ćwiczenia w kartach pracy str. 54 i 55 

 

 

05.06.2020 piątek 

1. ,,Olimpiada sportowa”- wymyślcie konkurencje sportowe i wykonajcie je. Możecie 

ścigać się z mamą, tatą lub rodzeństwem. Pamiętajcie o zasadzie fair play! 

 

2. ,,Koła olimpijskie”- wyklejcie plasteliną koła olimpijskie zgodnie z podaną instrukcją. 

 

https://www.google.pl/search?q=flaga+olimpijska+kolorowanka&sxsrf=ALeKk00LVOV_5-

03x_1pm7Tvh3Hw0iPnrw:1591006437211&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiO

hJnssODpAhXjpYsKHXlwBOcQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1536&bih=722#imgrc=eyW5PoGlwB

SCqM 
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3. Wykonajcie ćwiczenia w kartach pracy str. 56 i 57 

 

 

 

Codziennie czekam i gorąco proszę o informację zwrotną co do tego, jak poradziliście 

sobie z tymi wspólnymi zajęciami. Mogą to być opisy, fotografie, czy krótkie filmy. 😊 

 

By zapewnić wymianę bieżących  informacji , poniżej podaję  Państwu  adres  email.  

martyna.siomek@p28.zabrze.pl 

 

 


