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

odległość . 

Życzę przyjemnej lektury oraz późniejszych zabaw 

GRUPA  V  „NIEDŹWIADKI”   

BLOK TEMATYCZNY:  „Uczciwość na co dzień” 

 

18.05.2020   /poniedziałek/ 

1.„Ulica ma cztery rogi” – słuchanie opowiadania A. Świrszczyńskiej i rozmowa na temat 

jego treści. Dokonanie oceny postępowania bohaterów. Dziecko wymienia negatywne  

i pozytywne  postawy oraz zachowania. Zwrócenie uwagi na wypowiadanie się pełnymi 

zdaniami przez dziecko. 

 

Ulica ma cztery rogi 

Raz słomiana lala powiedziała do wielkiego słonia z gumy: 

– Słoniu, masz tu grosik, idź do sklepu na ulicę Słodką, kup mi ciastko z pianką. 

Poszedł słoń na ulicę Słodką. A ta ulica, jak każda, ma cztery rogi. 

Na końcu tej ulicy jest sklep z ciastkami. 

– Dzień dobry! – powiedział słoń. – Proszę o jedno ciastko dla słomianej lali. Tylko żeby było 

z pianką. 

Dostał śliczne ciastko z pianką i wraca. A ulica ma cztery rogi. Na jednym rogu – przysiadł 

na ogonku i oblizał 

ciastko z prawej strony. Na drugim rogu – przysiadł na ogonku i oblizał ciastko z lewej 

strony. Na trzecim 

rogu – zawołał: 

– Oj, co to będzie! 

A na czwartym rogu – westchnął, sapnął, spojrzał na ciastko i całe, calutkie, calusieńkie 

zjadł. 

Jak zjadł, to się zaczął okropnie wstydzić. A z tego wstydu zaczął się kurczyć. Kurczył się, 

kurczył, aż zrobił się 

taki mały jak jabłko. Potem zrobił się taki jak cebulka. A potem zrobił się taki jak orzeszek. 

Przyszedł do lali i piszczy cienko: 

– Ojojoj! 

– Kto to mówi? – pyta lala. – Nikogo nie widzę. 

– To ja, słoń z gumy. 

Spojrzała lala uważniej i załamała ręce. 

– Ach, słoniu, dlaczego jesteś taki malutki? 

– Bo się skurczyłem – zamruczał słoń i spuścił głowę. 

– A dlaczego się skurczyłeś? 

– Bo się wstydzę. 

– A dlaczego się wstydzisz? 

– Bo… zjadłem… twoje… ciastko – powiedział słoń i zaczął płakać. 

Słomiana lala chciała się bardzo pogniewać. Ale przypomniała sobie, że w zeszłym tygodniu 

stłukła słoniowi 

śliczny szklany dzwoneczek, który nosił na szyi. I wtedy słoń jej darował. 

Więc powiedziała: 

– To nic, nie płacz. Ja się wcale na ciebie nie gniewam. 



Schyliła się i pocałowała go. 

A słoń otarł łzy i uśmiechnął się. I – o dziwo – zaraz zaczął rosnąć! 

Najpierw zrobił się taki jak cebulka. Potem taki jak jabłko. A potem taki jak zawsze. 

 
Anna Świrszczyńska 

 
2. „Litera H” – poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery, karta pracy s. 24-25 (6 latki) 

3. „Utrwalenie poznanych liter” – wykonanie zadań na karcie pracy s. 31 (6 latki) 

 

19.05.2020 /wtorek/ 

1. „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci” – wysłuchanie wiersza J. Tuwima i rozmowa na temat 

jego treści. Dziecko,  ocenia  postępowanie chłopca. Odpowiada na  pytania: Czy Grześ 

powiedział prawdę? Skąd ciocia wiedziała, że Grześ nie powiedział prawdy? Dlaczego Grześ 

skłamał? 
https://www.youtube.com/watch?v=LRwmW9YKs-4 

  
2. „Listy”- wykonanie pracy plastyczno-technicznej. Dziecko wykonuje kopertę, którą 
ozdabia według własnego pomysłu.  

https://www.youtube.com/watch?v=zIF1AMXw8d4 

3. „Słoń w drodze po ciasteczko” – wykonanie zadań na karcie  pracy s.30 (6 latki) 

 

20.05.2020 /środa/ 

1. „Gdzie jest słoń?” – zabawa dydaktyczna ćwicząca orientację przestrzenną.  

Rodzic aranżuje w mieszkaniu skrzyżowanie  ulic. Następnie ustawia maskotkę słonia (lub 

misia, lalkę), a na początku ulicy rozkłada szarfę.  Dziecko staje w szarfie, natomiast rodzic 

podaje krótkie polecenia, które mają doprowadzić osobę szukającą do maskotki, np. Idź 

prosto 2 kroki. Skręć w prawo. Przejdź po pasach na drugą stronę ulicy. Skręć w lewo. 

Następnie zmieniamy ułożenie maskotki i szarfy. 

 

2. „Słonik mały jak jabłko” – ćwiczenia w porównywaniu wielkości przedmiotów. Rodzic 

rozkłada na dywanie/stoliku osiem przedmiotów (np. samochody, lalki, piłki, misie, 

pojemniki) dobranych tak, aby dzieci mogły poukładać w pary rzeczy tej samej wielkości. 

Gdy dzieci wykonają zadanie, rodzic  zadaje pytania dotyczące 

wielkości i relacji między przedmiotami: Co jest większe od samochodu? Co jest największe? 

Co jest mniejsze od lalki? 

 

3. „Do trzech razy sztuka” – wykonanie zadań na  karcie  pracy s.32 -33 (6 latki) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LRwmW9YKs-4
https://www.youtube.com/watch?v=zIF1AMXw8d4


21.05.2020 /czwartek/ 

1. „Szot” – nauka układu ruchowego 

https://www.youtube.com/watch?v=DWnHV5y3mK8 

2. „Dni tygodnia” – zabawa dydaktyczna oraz ćwiczenie pamięci i uwagi. Dziecko otrzymuje 

kartoniki z nazwami dni tygodnia oraz cyframi od 1 do 7. Następnie rodzic wydaje polecenia: 

Ułóż kartoniki z cyframi od 1 do 7. Jak nazywa się pierwszy dzień tygodnia? Poszukaj nazwy 

„poniedziałek” i ułóż ją przy kartoniku z numerem 1. itd. Wymień dni tygodnia od ostatniego 

do pierwszego. Jaki dzień jest w środku tygodnia? Nazwy których dni zaczynają się taką samą 

literą?  

 

3. „Dni tygodnia” –  wykonanie ćwiczenia na karcie pracy s.34 (6 latki) 

4. „Dopasuj i połącz” – wykonanie ćwiczenia na karcie pracy s.35 (6 latki) 

 

22.05.2020 /piątek/ 

1. „Wazony” – ćwiczenie sprawności manualnej. Dzieci odrysowują szablon wazonu a 

następnie ozdabiają swój wazon według własnego pomysłu. 

  

2. „Wartości  rytmiczne w podskokach”  - wykonaj ćwiczenia zgodnie ze wskazówkami z 

nagrania 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNYBvHTGP1U 

 

3. „Kształty” – wykonanie ćwiczenia na karcie pracy s.36 (6 latki) 

 

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. 

agata.zgorska@p28.zabrze.pl 
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