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

wg pedagogiki Froebla na odległość . 

Życzę przyjemnej lektury oraz późniejszych zabaw 

GRUPA I „ŻABKI” 

 BLOK TEMATYCZNY: „Z rodziną- najlepiej!” 

 

25.05.2020/poniedziałek/ 

 „Moja rodzina”- zaproście dziecko do obejrzenia rodzinnych zdjęć, pamiątek, które macie w domu. 

Pozwólcie dziecku ustalić, kto jest najstarszy, a kto najmłodszy w Waszej rodzinie. Wykorzystajcie zdjęcia 

do rozmowy z  dzieckiem, na temat roli w rodzinie każdego z Was.  

Porozmawiajcie o tym ,że  wszyscy razem tworzycie rodzinę i panującą w niej atmosferę. Bez względu na 

wiek, każdy jest bardzo ważny i niezastąpiony,  ma swoje prawa a także obowiązki. 

 

 „Prawa i obowiązki”- ustalcie wspólnie najważniejsze domowe prawa i obowiązki. Następnie przygotujcie 

wspólnie tablicę/ harmonogram „Praw i obowiązków”. 

 

Gotowy harmonogram  można pobrać tutaj,  ale zachęcam do stworzenia własnego  

26.05.2020/wtorek/ 

 „Serce dla mamy”- zaproście dzieci do lepienia, modelowania z wykorzystaniem dowolnej masy 

plastycznej (np. plastelina, masa solna  zabarwiona czerwoną papryką słodką w proszku lub sokiem z 

buraka). Zadaniem dzieci będzie uformowanie serca i ozdobienie go w dowolny sposób: wtykanie 

drobnych elementów, np. ziaren fasoli, grochu, ryżu, kaszy, odciskanie kształtów z wykorzystaniem 

nożyków, patyczków higienicznych, zapałek itp.  

Można również wykonać kilka niewielkich serduszek, umocować je na patyczkach do szaszłyków i 

upiec/wysuszyć  w piekarniku, by stwardniały, a następnie powkładać ozdoby np. do doniczek z 

kwiatkami. 

27.05.2020/środa/ 

 „Przyjęcie rodzinne”- zaproście  dzieci do zabaw matematycznych. Potrzebne będą np. misie lub lalki, 

talerzyki ,  kubeczki, dzbanek lub butelka z wodą/ napojem (taka sama ilość- jedna zabawka- jeden 

talerzyk- jeden kubeczek) oraz drobne elementy (np. winogron, płatki zbożowe/ kuleczki/  fasola). 

Zadaniem dzieci będzie zorganizowanie przyjęcia dla zabawek i nalanie do kubeczków takiej samej ilości 

płynu- porównywanie, przelewanie, odlewanie, dolewanie; rozdanie po tyle samo smakołyków dla każdego 

uczestnika przyjęcia (rozdawanie po 1, po 2, po 3… itd.); przekładanie elementów- po jednym więcej, po 

dwa mniej, porównywanie, kto ma mniej, kto więcej, a kto po tyle samo . 

28.05.2020/czwartek/ 

 „Rodzinny taniec” zaproście dzieci do wspólnej nauki tańca „Gangnam style”.  

Kurs tańca dostępny pod linkiem:  https://www.youtube.com/watch?v=DIcjy1Xsd2Q  
 

https://drive.google.com/file/d/17ZA39YfRoC5ns8bZ6dNYRoOuluLVz9sY/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=DIcjy1Xsd2Q


29.05.2020/piątek/ 

 „Cienie”- zaproście dzieci, by zgromadziły np. figurki zwierząt lub różnej wielkości klocki. Potrzebna 

będzie kartka i coś do rysowania. Wyjdźcie na balkon lub na podwórko, niech dzieci ustawią zgromadzone 

zabawki na brzegu kartki tak, by padające na nie słonko rzucało cień na kartkę. Zadaniem dzieci jest 

odrysowanie powstałych cieni. Później mogą wypełnić  w dowolny sposób odrysowane kontury. 

 

 „W teatrze światła i cieni”- wieczorem, gdy zapadnie zmrok, zaproście dzieci do zabawy w teatr cieni z 

wykorzystaniem sylwet (można wyciąć z papieru dowolne postaci, kształty i umocować je np. na 

patyczkach do szaszłyków), zachęćcie też do zabawy  własnymi  dłońmi oraz innymi przedmiotami 

(klocki, lalki, misie itp.). Zaproście dzieci do wystawienia przedstawienia z okazji Dnia Mamy/ Rodziny, 

niech wymyślają fabułę do tytułu: „Rodzina Rączek na wycieczce” lub „Rodzina Misiów na wycieczce” 

itp. 

 


