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

odległość . 

Życzę przyjemnej lektury oraz późniejszych zabaw 

  

GRUPA  IV  „KACZUSZKI”   

 

 

 

18.05.2020 poniedziałek 

1. „Kim jestem”- słuchanie wiersza T. Fiutowskiej. Określanie członków rodziny i 

nazywanie relacji między nimi. 

Dla mamy jestem synem, 

dla taty też. 

Dla Ciebie jestem bratem 

– to dobrze wiesz. 

Dla prababci jestem prawnukiem. 

Dla babci i dziadka wnukiem bez „pra”. 

Kim jestem dla innych? 

Ha! 

Dla Tomka jesteś kolegą. 

On dla Ciebie też. 

Dlaczego? Nie mówi przecież do mnie kolego. 

No wiesz? 

Dla pani w przedszkolu 

jesteś starszym zuchem… 

dobrze, że już dla nikogo 

nie jesteś… maluchem. 

 

2. „Rodzina” – nauka wiersza; zabawa paluszkowa 

Ten pierwszy to Dziadziuś, (kciuk) 

tuż obok Babunia. (wskazujący) 

Największy to Tatuś, (środkowy) 

a przy nim mamusia. (serdeczny) 

A to ja dziecina mała, (mały) 

i to jest rodzinka, 

moja ręka cała. 

 

 



3. „Rodzinne granie – rodzinne słuchanie” – zabawy muzyczne, słuchanie ulubionych 

utworów domowników, wspólne tańce i śpiewanie. 

 

4. Wykonajcie ćwiczenia w kartach pracy str. 42 i 43 

 

19.05.2020 wtorek 

1. ,,Ogóreczek”- ćwiczenia słownikowe 

- zagadka smakowa 

 

-określcie cechy ogórka za pomocą przymiotników np. ciemnozielona skórka, 

jasnozielony w środku, podłużny, smaczny, zdrowy, 

 

-Znajdźcie rymy do słowa ,,ogórek” np. chórek, córek, czwórek, garniturek, kangurek, 

kapturek, kocurek, komórek, kosturek, mazurek, mundurek 

 

2. ,,Ojciec ogórek, mama i córka wykrojone z ogórka”– zabawy plastyczno-

konstrukcyjne. 

Wykonajcie rodzinę Ogórkowian, wykorzystując wykrojone ogórki i wykałaczki/patyczki do 

szaszłyków.  

3. Wykonajcie ćwiczenia w kartach pracy str. 44 i 45 

 

20.05.2020 środa 

1. „Sposoby spędzania czasu wolnego z rodziną w domu”– zabawa pantomimiczna. 

Dzieci za pomocą gestów i mimiki przedstawiają pantomimiczny ,,obraz” danej 

czynności. 

 

2. ,, Dom z figur geometrycznych” – zabawa matematyczna. Policzcie figury 

geometryczne: 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/8771c489270cc7f21c254d5155c302

ed_/index.html 

 

Następnie ułóżcie z wyciętych z papieru figur geometrycznych dom według własnego 

pomysłu. 

 

3. Wykonajcie ćwiczenia w kartach pracy str. 46 i 47 

 

 

 

 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/8771c489270cc7f21c254d5155c302ed_/index.html
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/8771c489270cc7f21c254d5155c302ed_/index.html


21.05.2020 czwartek 

1. ,,Moja wesoła rodzinka” – posłuchajcie piosenki i spróbujcie zaśpiewać: 

https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4 

Następnie wykonajcie instrument muzyczny, wykorzystując pudełko po jogurcie i 

zagrajcie na nim do piosenki. 

 

2. Wykonajcie ćwiczenia w kartach pracy str. 48 i 49 

 

22.05.2020 piątek  

 

1. ,,Drzewo genealogiczne” – Rozmowa na temat drzewa genealogicznego. 

Co to jest, dlaczego do zobrazowania relacji rodzinnych posługujemy się drzewem. Kto 

występuje w obrazie drzewa genealogicznego?  http://scholaris.pl/resources/run/id/110241 

2. „Moje drzewo genealogiczne”- narysujcie własne drzewo genealogiczne. Możecie 

narysować samemu, albo skorzystać z dostępnych szablonów w Internecie.  

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=9lZviQRE6dQ 

 

 

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=9CAEhPUDlA4
http://scholaris.pl/resources/run/id/110241
https://www.youtube.com/watch?v=9lZviQRE6dQ

