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

odległość . 

Życzę przyjemnej lektury oraz późniejszych zabaw 

GRUPA  V  „NIEDŹWIADKI”   

BLOK TEMATYCZNY:  „W  domu najlepiej” 

 

25.05.2020   /poniedziałek/ 

1. „Pięć minut” – słuchanie opowiadania A. Rzeckiej  i rozmowa na temat jego treści. 

https://www.youtube.com/watch?v=6ITT5vkSrjk 

2. „Gdzie pracują moi najbliżsi?” – dzieci opowiadają, jaki zawód wykonują 

ich rodzice oraz gdzie pracują. Opisują czynności związane z ich profesją, a także wyjaśniają, 

dlaczego ten zawód jest pożyteczny dla innych. 

 

3. Czytamy” – utrwalenie poznanych liter, odczytywanie sylab i wyrazów, karta pracy  

s. 38 (6 latki) 

4.„Narzędzia potrzebne do pracy” – rozwiązywanie zagadek słownych, wykonanie ćwiczenia 

na karcie pracy  s. 40 (6 latki) 

 

26.05.2020  /wtorek/ 

1. „Dzień Matki” obejrzyjcie wspólnie bajkę 

https://www.youtube.com/watch?v=5EDetnGiEqU 

2. „Voucher 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://bazazabawy.pl/2020/05/19/wlasnoreczny-prezent-na-dzien-matki-przygotuj-voucher/ 

3. „Ciekawe zawody” – omawianie zdjęć prezentowanych na karcie pracy  s. 39 (6 latki) 

 

27.05.2020  /środa/ 

1. „Zygzaki ze sznurka” –  ćwiczenia w porównywaniu długości. Dzieci otrzymują różne 

tasiemki, skręcone sznurki, druciki i próbują najpierw bez ich rozplątania oszacować, który z 

nich jest najdłuższy. Następnie je prostują i mierzą, przykładając jeden do drugiego, oraz 

szeregują od najdłuższego do najkrótszego. Na końcu sprawdzają swoje uszeregowanie za 

pomocą pasków do mierzenia. Podsumowując wykonanie zadania, dzieci dzielą się swoimi 

spostrzeżeniami z bliskimi.  

https://www.youtube.com/watch?v=6ITT5vkSrjk
https://www.youtube.com/watch?v=5EDetnGiEqU
https://bazazabawy.pl/2020/05/19/wlasnoreczny-prezent-na-dzien-matki-przygotuj-voucher/


2. „Zwierzęta i ich dzieci”  obejrzyjcie film edukacyjny, sprawdź czy znasz jak nazywają się 

przedstawione w nim zwierzęta i ich młode. Odgadnij zagadki z filmu. 

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U&t=246s 

3. „Cyferkowe kręgle” – wyznaczanie wyniku dodawania, karta pracy s. 41-42 (6 latki) 

 

28.05.2020 /czwartek/ 

1.” Rodzinne słuchanie” wysłuchajcie w gronie rodzinnym piosenki „Dziękuję Mamo! 

Dziękuję Tato!” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE  

2. „Rodzinny taniec” wspólna nauka tańca do piosenki z filmu „Król Lew”  

https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY 

3. „Roboty od brudnej roboty” – wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń AGD, 

karta pracy s. 43 (6 latki) 

          

29.05.2020  /piątek/ 

1. „Ćwiczenia z liczeniem w podskokach” 

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg 

 

2. ,,Bańka w bańce” – ćwiczenie oddechowe.   

Zapraszam was do zabawy  z doświadczeniem w puszczanie baniek w bańce. Podczas zabawy 

każdy zastanawia się, czy nie powinien wydmuchać z siebie odrobiny zarozumiałości 

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

3. „Kwiaty dla mamy” – ćwiczenie graficzne na karcie pracy s. 37 (6 latki) 

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U&t=246s
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE
https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY
https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg
https://www.youtube.com/watch?v=BaFejpsGhWE

