
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:  „Świat dla odważnych” 

 

4.05.2020 /poniedziałek/ 

1. „Nocne strachy” – wysłuchaj wiersza. Opowiedz własnymi słowami o czym był wiersz. 

Odpowiedz na pytania: Jakie dźwięki słyszał bohater wiersza? Dlaczego w nocy się boimy? 

Czy ktoś z was miał kiedyś straszny sen? Jaki?, Co wtedy zrobił? 

Postaraj wypowiadać się  pełnymi zdaniami. 

 

Nocne strachy 

Jest już późno, środek nocy. 

Leżę w łóżku, na mnie kocyk, 

na poduszce głowa leży, 

a na głowie włos się jeży. 

Bo wokoło jakieś dźwięki, 

odgłos kroków, dziwne brzęki, 

mysz chrobocze, zegar tyka – 

dość upiorna to muzyka. 

Muszę znaleźć jakiś sposób, 

by się pozbyć tych odgłosów. 

Jeszcze chwila do namysłu – 

w końcu nie brak mi pomysłów. 

Hm… Nie zrobię z siebie tchórza, 

co tam strachy, lęki, burza… 

Wolę sobie smacznie spać, 

zamiast się tak strasznie bać. 

Katarzyna Szyngiera 

2. Strach ma wielkie oczy – wyjaśnij znaczenie tych słów.  Obejrzyj teatrzyk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pjKEvG1kmKo&t=214s 

 

3. „Złe duchy czy dobre duszki?” karta pracy s. 9 (6 latki) 

 

5.05.2020 /wtorek/ 

1. „Mój najpiękniejszy sen” – opowiedz swój najpiękniejszy sen komuś z domowników. 

Zwróćcie uwagę na wypowiadanie się z użyciem czasu przeszłego.(Jeśli nie pamiętasz snu,  

możesz opowiedzieć o czym  chciał byś śnić) 

2.„Mój sen”- praca plastyczna,  dowolna metoda wykonania 

https://www.youtube.com/watch?v=pjKEvG1kmKo&t=214s


3.„Zamek księżniczki” – karta pracy s. 10 (6 latki) 

 

 

6.05.2020  /środa/ 

 

1. „Krzyżówka podróżnika”– rozwiązanie krzyżówki z hasłem.   

 

Narysujcie na kartce krzyżówkę według wzoru . Miejsce na hasło główne zaznaczamy  grubą 

czerwoną linią. Następnie podajemy  dziecku opisy haseł: 

 

1. Pojazd do powietrznych podróży. 

2. Zwierzę, które zawsze spada na cztery łapy. 

3. Do zjeżdżania z górki. 

4. Wielki, dziki kot z czarnymi pręgami. 

5. Ozdoba na szyję z kulek lub muszelek. 

6. Baśniowy stwór ziejący ogniem. 
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Po odczytaniu  hasła głównego, dziecko wymienia jeszcze inne pojazdy, którymi można 

podróżować, rysuje na kartce swój ulubiony pojazd. 

 

2. „Gdzie to jest?” – zabawa doskonaląca umiejętność określania położenia w przestrzeni.  

 

Wyznaczcie sobie obszar w mieszkaniu o który będziecie  pytali dziecko (może to być np. 

półka z zabawkami, regał, komoda), dzieci siadają tak, aby dobrze go widzieć. 

Rodzic/opiekun wymienia przedmioty znajdujące się na tym obszarze.  
Zadaniem dzieci jest  określenie położenia tej rzeczy (obok, za, nad, na, pod) i wskazanie jej. 

(np. rodzic pyta gdzie leży czerwony samochodzik, dziecko odpowiada: czerwony 

samochodzik leży na półce lub czerwony samochodzik leży obok ciężarówki, starsze dzieci 

mogą określić stronę położenia przedmiotu np. z lewej /prawej strony klocków) 

 

3. „Litera F” – poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery, karta pracy cz.4 s. 11-12 (6latki) 

 

 

 

 

 



7.05.2020   /czwartek/ 

 

1.„W grocie króla gór” -  improwizacja ruchowa przy muzyce  

 

https://www.youtube.com/watch?v=r__Dk4oWGJQ 

 

2. „Ile to waży?”- rozwiązywanie zadań z treścią z wykorzystaniem liczmanów,  ćwiczenia w 

karcie pracy cz 4 s. 13(6 latki) 

 

3.„Żabki w stawie” -  wprowadzenie znaku „−”, wyznaczanie wyniku odejmowania, 

ćwiczenia w karcie pracy cz 4 s. 14 (6 latki) 

 

8.05.2020   /piątek/ 
 

1.„Morskie opowieści” – opowieść ruchowa. Rodzic/opiekun włącza płytę z odgłosami 

morza. Dzieci siedzą w kole z zamkniętymi oczami. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ORhFh1rCqRI 

 

Rodzic/opiekun  przebiera się za kapitana statku (może być jeden atrybut kapitana), który 

zabiera dzieci w morską podróż swoim statkiem (koc). Dzieci otwierają oczy i uważnie 

słuchają opowiadania i wykonują wskazane czynności: Zapraszam moją załogę na pokład, 

wyruszamy w rejs po otwartym morzu (dzieci siadają na kocu). Popatrzcie za lewą burtę, tam 

pływają rekiny, jest ich chyba z dziesięć. Spróbujcie je policzyć (liczą rekiny). 

Spójrzcie za prawą burtę, tam jest rafa koralowa. Jak ona wygląda? (opisują). Wiatr zaczyna 

mocniej wiać, chyba zerwie się sztorm, musimy ukryć się pod pokładem (ukrywają się pod 

kocem). Teraz opowiem wam moją historię. Kiedy miałem tyle lat co wy, mój tata zabrał mnie 

w rejs statkiem. Była piękna, słoneczna pogoda, morze było spokojne. Kiedy odpłynęliśmy 

kilka mil od brzegu, zerwał się wiatr i zaczęło bujać naszym statkiem na prawą i lewą stronę 

(bujają się na prawo i lewo). Woda zaczęła wlewać się na pokład (naśladują uciekanie od 

wody, podskakują). Niewiele myśląc, chwyciłem wiadro i zacząłem wylewać wodę (naśladują 

wylewanie wody). Silny wiatr złamał maszt. Co byście zrobili w takiej sytuacji? 

(odpowiadają). Chwyciłem linę i wspiąłem się na maszt (naśladują wspinanie się). 

Próbowałem przywiązać liną maszt, ale był tak silny wiatr, że się nie udało. Czułem się 

bezradny. Widząc to, tata pospieszył na pomoc i razem naprawiliśmy wszystko. Bezpiecznie 

wróciliśmy do domu. 

Na koniec kapitan kłania się dzieciom i dziękuje za rejs. Dzieci żegnają się z kapitanem i biją 

mu brawo. 

 

2. „Zabawa rytmiczna” – wysłuchaj i wykonaj zgodnie z wskazówkami  

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

 

3„Co nie pasuje” – wykonanie ćwiczenia na karcie pracy cz 4 s. 15 (6 latki) 

 

 

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. 

agata.zgorska@p28.zabrze.pl 
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