
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:  „ Świętujemy Dzień Dziecka” 

 

01.06.2020   /poniedziałek/ 

1. Zapraszam do wzięcia udziału w XIX Ogólnopolskim  Tygodniu Czytania Dzieciom,  pod 

hasłem: Cała polska czyta dzieciom o zwierzętach! 

https://www.facebook.com/pg/calapolskaczytadzieciom/posts/?ref=page_internal 

2. „Dzień Dziecka” niespodzianka dla dzieci po linkiem  

 

https://www.youtube.com/watch?v=W1Y2UB9wU6M&feature=youtu.be  

 

02.06.2020 /wtorek/ 

1. „Lokomotywa”- wykonaj swoją lokomotywę, możesz inspirować się  tekstem   wiersza  

J. Tuwima,  

2. „Koty małe i duże”- filmik edukacyjny 

https://www.youtube.com/watch?v=jFO_Q3PEtrs 

3. „Mamy swoje prawa” – omówienie podstawowych praw dziecka, uzupełnianie naklejkami 

ilustracji w „Kartach pracy” s. 47 (6 latki) 

4.  „Różne dzieci – te same prawa” – rozmowa o prawach dziecka, rysowanie linii na karcie 

pracy s. 48 (6 latki) 

 

03.06.2020 /środa/ 

1. „Fabryka cukierków” – zabawa dydaktyczna,  poprosimy dzieci o wykonanie kilku różnych 

poleceń, np.: 

– dodawanie – dzieci rozkładają właściwą liczbę cukierków na papierowe talerzyki, 

– odejmowanie – dzieci układają cukierki na talerzyku, a potem zabierają część i kładą obok 

talerza, 

– rozkładanie po równo – dzieci kładą na każdym talerzyku tyle samo cukierków, 

– rozkładanie o jeden, o dwa, o trzy więcej, 

– tworzenie rytmów – układanie cukierków w rytmie: 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 itd., 

– segregowanie cukierków ze względu na kolor papierka, 

– liczenie – ile cukierków zmieści się na jednym talerzyku? 

https://www.facebook.com/pg/calapolskaczytadzieciom/posts/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/watch?v=W1Y2UB9wU6M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jFO_Q3PEtrs


2. „My Dzieci Świata” 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0 

3. „Polskie żubry” – filmik edukacyjny 

https://www.youtube.com/watch?v=pGbVrHNm-p8 

4. „Fabryka cukierków”- wykonanie zadań w karcie pracy s. 49 (6 latki) 

 

 

04.06.2020 /czwartek/ 

1. „Wszystkie dzieci nasze są ” – nauka piosenki,  

https://www.youtube.com/watch?v=gCoFVxMit4o 

2. „Wielka trójka- Niedźwiedź”- filmik edukacyjny 

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

 3. „Niedźwiedzi los”- komiks 

https://www.wwf.pl/sites/default/files/inline-files/komiks_niedzwiedzi_los.pdf 

4. „Czego brakuje?” – ćwiczenie spostrzegawczości, wykonanie zadania na karcie pracy s. 50 

(6 latki) 

 

05.06.2020 /piątek/ 

1. „Wyprawa kowbojska na Dziki Zachód” – zabawa w celowanie kółkiem do pachołków. 

 

2. „Lampa lawa” – wykonaj doświadczenie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0R3XtkotxP0 

 

3. „W Afryce” – układanie obrazków z części, omawianie ilustracji afrykańskiej przyrody i jej 

mieszkańców, karta pracy s. 51 (6 latki) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0
https://www.youtube.com/watch?v=pGbVrHNm-p8
https://www.youtube.com/watch?v=gCoFVxMit4o
https://www.youtube.com/watch?v=PJlJzfiyegs&feature=youtu.be
https://www.wwf.pl/sites/default/files/inline-files/komiks_niedzwiedzi_los.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0R3XtkotxP0

