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

odległość . 

Życzę przyjemnej lektury oraz późniejszych zabaw 

  

GRUPA  IV  „KACZUSZKI”   

 

 

04.05.2020 poniedziałek    

  

  

 

1. „Wszyscy dla wszystkich”- posłuchajcie wiersz J. Tuwima i porozmawiajcie na jego 

temat : https://www.youtube.com/watch?v=SM_wKJ0roQQ&feature=youtu.be 

 

2. „Kuchenna orkiestra”- zabawa muzyczno-rytmiczna. Pożyczcie z kuchni 

instrumenty – garnki, miski, patelnie, łyżki itp. Zagrajcie na tych instrumentach 

akompaniament do wybranej przez siebie melodii / piosenki.  

 

 

3. Wykonajcie ćwiczenia w kartach pracy str. 26 i 27 

 

 

 

 

 

05.05.2020 wtorek   

1. „W pracowni krawcowej”- obejrzyjcie film  o tym, jak powstają ubrania czyli 

poznajcie pracę krawca https://www.youtube.com/watch?v=xVHqlM5TZYg 

 

 

2.  ,,Jak projektant projektuje, tak modelka pokazuje” – projektowanie strojów.  

 

Potrzebne materiały: gazety z ilustracjami ubrań, katalogi mody, nożyczki, klej, kartki 

papieru, kredki. 

 

Porozmawiajcie na temat zawodu projektanta mody, a następnie zaprojektujcie własną 

kreację damską lub męską i przyklejcie swój projekt na kartkę z bloku.  

 

3. Wykonajcie ćwiczenia w kartach pracy str. 28 i 29 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SM_wKJ0roQQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xVHqlM5TZYg


06.05.2020 środa 

1. „Mierzy w szerz, mierzy wzdłuż i sukienkę szyje już”- zabawa z pomiarem 

centymetrem krawieckim. 

Porozmawiajcie na temat centymetra. Do czego służy? Jak wygląda? Jak odczytać na nim 

długość? Zmierzcie różne przedmioty w domu i porównajcie ich długości. 

2. „Zegarmistrz” – ćwiczenia percepcji słuchowej. 

Porozmawiajcie  na temat zawodu zegarmistrza i wyjaśnijcie dlaczego potrzebne są 

zegarki. Następnie rodzic nakręca budzik, tak aby uruchomił się za kilkadziesiąt sekund i 

chowa go w wybranym miejscu pokoju. Dziecko odsłania oczy i czeka na uruchomienie 

się budzika. Gdy usłyszy dźwięk, jego zadaniem jest zlokalizowanie budzika. 

3. Wykonajcie ćwiczenia w kartach pracy str. 30 i 31 

 

 

07.05.2020 czwartek 

 

1. ,, Zawody”- Posłuchajcie piosenki i spróbujcie zilustrować ją ruchem. Wymyślcie 

kroki, ruchy rąk pasujące do danego zawodu. 

https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc 

 

2. „Pociąg” – ćwiczenia słuchu fonematycznego. Odgadnijcie nazwy zawodów na 

podstawie pierwszej sylaby: 

le_(karz), kie_(rowca), kon_(duktor), pi_(sarz), po_(licjant) 

 

3. Wykonajcie ćwiczenia w kartach pracy str. 32 i 33  

 

08.05.2020 piątek 

 

1. „Jaki to zawód” -zagadki słowne: 

https://www.youtube.com/watch?v=hjDKoBQYr7U 

 

2. ,, Zakodowane zawody” – Na pustych polach pod symbolami napiszcie litery, które 

pasują do symbolu w górnej kratce. Korzystajcie z kodu obrazkowo-literowego. Kiedy 

odgadniecie hasła, połączcie nazwy z przedstawicielami danego zawodu.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc
https://www.youtube.com/watch?v=hjDKoBQYr7U


 
 

 

3. ,,Ćwiczenia gimnastyczne” – Teraz czas na trochę ruchu: 

https://www.youtube.com/watch?v=OZ54i4ecwWA&t=7s 

 

 

 

 

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=OZ54i4ecwWA&t=7s

