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

odległość . 

Życzę przyjemnej lektury oraz późniejszych zabaw 

  

GRUPA  IV  „KACZUSZKI”   

 

 

 

11.05.2020 poniedziałek 

1. „Praca leśniczego” - posłuchajcie wiersz B. Forma i porozmawiajcie na jego temat. 

Leśniczy często chodzi po lesie. 

Zawsze zwierzętom swą pomoc niesie. 

Zna każdą ścieżkę krzewy i drzewa, 

rozpozna ptaka, który zaśpiewa. 

Można go nazwać strażnikiem lasu. 

Spędza w nim dużo swojego czasu. 

Razem z gajowym sprawdza, 

jak drwale, ścinają w lesie drzewa wytrwale. 

Rozumie, o czym las ciągle śpiewa. 

Patrzy, jak tańczą liście na drzewach. 

Powtarza głośno – szanuj przyrodę, 

ja ci w tym zawsze chętnie pomogę. 

2. Policz wyrazy w zdaniach - ćwiczenie usprawniające analizę i syntezę słuchową 

Rodzic czyta jeszcze raz powoli i wyraźnie zdania w wierszu, zadaniem  dziecka jest po 

każdym przeczytanym zdaniu podać z ilu wyrazów się składało. 

 

3. ,,Spacer leśniczego”- zabawa matematyczna 

Rodzic i dziecko stają obok siebie. Rodzic robi jeden krok, a następnie pyta dziecko ile 

kroków musi zrobić, żeby pokonać taką samą drogę? (Niech dziecko teraz zrobi np. 2 kroki, 

aby przekonać się ile tych kroków musi zrobić). 

 

Co to oznacza? Że krok rodzica jest dwa razy dłuższy niż krok dziecka. Inaczej – krok 

dziecka jest dwa razy krótszy niż rodzica. 

Następnie można mierzyć odległość od jednego miejsca do drugiego(kroki, tiptopy  - raz 

rodzic, raz dziecko) 

 

 



12.05.2020 wtorek 

1. ,,Jak powstaje spektakl teatralny”- obejrzyjcie film i porozmawiajcie na jego temat. 

Zwróćcie uwagę jakie występują w filmie zawody i czym się zajmują poszczególne 

osoby: https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0 

 

2. ,,Domowy teatrzyk” – zabawa plastyczno-techniczna. 

 

Wykonajcie z pudełka np. po butach scenę teatralną, a następnie zabawcie się w teatrzyk. 

Możecie wykonać sami kukiełki albo wykorzystać np. pluszaki.  

  

3. Wykonajcie kartę pracy : https://przedszkouczek.pl/wp-

content/uploads/2020/02/RysujPoSladzie.pdf 

 

13.05.2020 środa 

1. „Kim dotykowy” - Dziecko stara się odgadnąć za pomocą zmysłu dotyku co to za 

przedmiot, a następnie określa, w jakim zawodzie potrzebna jest ta rzecz  Przykłady: – 

grzebień – fryzjer 

 

2. ,,Skoczne sylaby” – zabawa ruchowa doskonaląca słuch fonemowy.  

Przed dzieckiem ułożone są cztery obręcze. Rodzic mówi nazwę dowolnego zawodu, a 

dziecko przeskakują o tyle obręczy, ile jest sylab w wyrazie, np. lekarz, nauczyciel, 

policjantka, murarz, weterynarz, krawcowa, jubiler, zegarmistrz, fryzjerka, stomatolog, 

ekspedientka.  

Można również pytać dziecko: 

- Na jaką głoskę rozpoczyna się wyraz? 

-Na jaką głoskę kończy się wyraz? 

3. Na zakończenia pogimnastykujcie się troszeczkę : 

https://view.genial.ly/5eb708d92fb48d0d930ba2e0/interactive-content-cwiczenia 

 

 

14.05.2020 czwartek 

1. ,,Muzyk” - posłuchajcie wiersz M. Niemyckiego i porozmawiajcie na jego temat. 

Zagrały  słodko skrzypce, 

„Trili, li! Tra, la, la!”  

Fortepian przestał milczeć.  

Ach, kto tak pięknie gra? 

https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0
https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/02/RysujPoSladzie.pdf
https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/02/RysujPoSladzie.pdf
https://view.genial.ly/5eb708d92fb48d0d930ba2e0/interactive-content-cwiczenia


Dwóch panów instrumenty przygotowało dziś 

i grają jak najęci, 

i grają znów na bis. 

 Kim oni są,  kto  powie, 

 że grać jak nikt potrafią,  

muzykę mają w głowie 

i w każdą nutkę trafią? 

Co robi muzyk? Na jakich może grać instrumentach? 

Czy znasz jakichś sławnych muzyków? Na jakich grają instrumentach? 

 

2. „Co to za instrument? – zagadka słuchowa: 

https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo 

 

3. „Droga na miejsce” – zabawa matematyczna 

Zaprowadź dzieci na miejsce zgodnie z zamieszczonym kodem: https://przedszkouczek.pl/wp-

content/uploads/2020/02/KodowanieTeatr.pdf 

 

 

 

 

15.05.2020 piątek  

 

1. ,, Dzień Niezapominajki” – Obejrzyjcie krótki film prezentujący niezapominajki, 

podziwiajcie ich piękno: https://www.youtube.com/watch?v=5gkSJbYKtPc 

 

2. ,,Dzień Polskiej Niezapominajki” – rozmowa, przybliżenie dzieciom historii i 

znaczenia tego święta. 

 

3. ,,Niezapominajki” – praca plastyczna. Wykonajcie symboliczne niezapominajki 

dowolną techniką plastyczną.  

 

 

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=MadTiSUv4Jo
https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/02/KodowanieTeatr.pdf
https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/02/KodowanieTeatr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5gkSJbYKtPc

