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

odległość . 

Życzę przyjemnej lektury oraz późniejszych zabaw 

  

GRUPA  IV  „KACZUSZKI”   

 

 

 

25.05.2020 poniedziałek 

1. ,,Jak nasza mama zreperowała księżyc”- posłuchajcie opowiadania Joanny 

Papuzińskiej i porozmawiajcie na jego temat: 

https://www.youtube.com/watch?v=RL4qYmEEikQ 

Po wysłuchaniu opowiadania dzieci opowiadają, co się wydarzyło, jak mama uratowała 

księżyc, jak mu pomogła. Rodzic inicjuje zabawę „Co by było, gdyby…?”. Zaprasza dzieci 

do odpowiedzenia na pytanie: Co by było, gdyby mama nie pomogła księżycowi?. Zachęca 

dzieci do podawania wielu pomysłów, również żartobliwych. Następnie prowadzi rozmowę z 

dziećmi o ich mamach: Czy są naszymi ratowniczkami, w jakich sytuacjach nas ratują, kiedy 

nam pomagają? Czy dzieci też mogą być ratownikami dla mam, czy mogą im pomagać? 

 

2. „Dla mamy, na szczęście!” – zabawy plastyczne. Wykonajcie wisiorek dla mamy z 

masy solnej.  

 

3. Wykonajcie ćwiczenia w kartach pracy str. 34 i 35 

 

 

26.05.2020 wtorek 

 
1. ,,Dzień Mamy”- obejrzyjcie prezentację na temat Dnia Mamy. Porozmawiajcie : 

- Czym jest Dzień Matki? 

- Kiedy zaczęto obchodzić Dzień Matki? 

- Jak wygląda Dzień Matki na świecie? 

- Jak Ty będziesz świętować Dzień Matki? 

Pomyśl o jednej rzeczy, którą możesz zrobić, aby podziękować swojej mamie, babci, siostrze 

lub innej kobiecie w Twoim życiu, która się o Ciebie troszczy. 

2. ,,Kupon dla Mamy” – Wykonajcie prezent dla mamy w postaci kuponu na daną 

usługę. Wymyślcie sami co chcecie, aby znalazło się na kuponie np. domowe spa lub 

seans filmowy w domu.  

Możecie samodzielnie wykonać kupon/ narysować lub skorzystać z inspiracji: 

https://www.youtube.com/watch?v=RL4qYmEEikQ


https://bazazabawy.pl/2020/05/19/wlasnoreczny-prezent-na-dzien-matki-przygotuj-

voucher/ 

3. Wykonajcie ćwiczenia w kartach pracy str.  36 i 37 

27.05.2020 środa 

1. ,, Jak nasza mama obroniła statek przed burzą”- posłuchajcie opowiadania Joanny 

Papuzińskiej i porozmawiajcie na jego temat: 

https://www.youtube.com/watch?v=kafq1VA0uvc 

 

2. ,,Prezenty dla mamy”- zabawy matematyczne 

Pomoce: podkładka, 10 klocków 

Dziecko kładzie podkładkę naprzeciwko siebie  i 10 klocków. Dokłada i odkłada klocki 

zgodnie z instrukcja rodzica. 

 

• Umieść na podkładce 2 klocki. Dołóż jeszcze 2 klocki. Ile klocków masz na 

podkładce?  - Dołóż do klocków na podkładce jeszcze 2 klocki. Ile masz klocków 

razem? 

 

• Zabierz z podkładki 4  klocki . Ile klocków zostało? - Dołóż do klocków na podkładce 

4 klocki i jeszcze 4. Ile teraz masz klocków? 

 

• Zdejmij klocki z podkładki i ułóż je w dwóch rzędach tak, aby w każdym z nich było 

tyle samo klocków. Po ile klocków jest w każdym rzędzie? 

 

• Odlicz 9 klocków i ułóż je w 3 rzędach tak, aby w każdym z nich było tyle samo 

klocków. Po ile klocków jest w każdym rzędzie? 

 

3. Wykonajcie ćwiczenia w kartach pracy str. 38 i 39 

 

 

28.05.2020 czwartek 

1. Dzisiaj na początek dnia posłuchajcie piosenki o mamie i kołyszcie się w rytm utworu: 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g 

 

2. ,, Jak nasza mama hodowała potwora” -  posłuchajcie opowiadania Joanny 

Papuzińskiej i porozmawiajcie na jego temat: 

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

 

3. Wykonajcie ćwiczenia w kartach pracy str. 40 i 41 

 

 

https://bazazabawy.pl/2020/05/19/wlasnoreczny-prezent-na-dzien-matki-przygotuj-voucher/
https://bazazabawy.pl/2020/05/19/wlasnoreczny-prezent-na-dzien-matki-przygotuj-voucher/
https://www.youtube.com/watch?v=kafq1VA0uvc
https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g
https://www.youtube.com/watch?v=R_mjrUeAkiA


29.05.2020 piątek 

1. ,,Jak nasza mama odczarowała wielkoluda”- posłuchajcie opowiadania Joanny 

Papuzińskiej i porozmawiajcie na jego temat: 

https://www.youtube.com/watch?v=zNoI89g_fBg 

 

- Co się wydarzyło? 

- Kim był wielkolud? 

- Dlaczego stał się wielkoludem? 

- Jak mama go odczarowała? 

- Co to znaczy być zarozumiałym?  

- Jaki mama miała sposób, aby jej dzieci nie stały się zarozumiałe? 

 

2. ,,Zarozumiałe bańki” – ćwiczenie oddechowe.  

Pomoce: słomka, kubeczek z miksturą do puszczania baniek. 

Zapraszam was  do zabawy w puszczanie baniek. Podczas zabawy każdy zastanawia się, 

czy nie powinien wydmuchać z siebie odrobiny zarozumiałości.  

 

3. ,,Kwiaty dla mamy” – ćwiczenia grafomotoryczne 

 

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/grafomotoryka/grafomotoryka-folklor-kwiat-01.pdf 

 

 

 

 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zNoI89g_fBg
http://bystredziecko.pl/karty-pracy/grafomotoryka/grafomotoryka-folklor-kwiat-01.pdf

