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

wg pedagogiki Froebla na odległość . 

Życzę przyjemnej lektury oraz późniejszych zabaw 

GRUPA I „ŻABKI” 

 BLOK TEMATYCZNY: „Żywioły” 

 

01.06.2020 /poniedziałek/ 

„Międzynarodowy Dzień Dziecka”- w swoim żywiole. 

Drodzy Rodzice. 

Dziś wyjątkowy dzień- święto Waszych dzieci! Podarujcie im coś najcenniejszego- swój czas.  

Zachęcam do wspólnego świętowania,  spędźcie ten dzień spełniając marzenia   w gronie rodzinnym.  

Oto propozycje: 

 

  „Piknik na łonie natury”- przygotujcie wspólnie przekąski, które zabierzcie ze sobą na wyprawę. 

 

  „Wielka przygoda”- wybierzcie się na wspólny spacer. Zagrajcie w podchody, w kapsle, w klasy lub w 

poszukiwaczy skarbów. Policzcie drzewa rosnące w Waszej okolicy, wybierzcie wg Was największe/ 

najpiękniejsze- każdy swoje. Przytulcie się do niego i wypowiedzcie najskrytsze marzenie.  

Na zakończenie urządźcie piknik w plenerze ( jeśli pogoda nie dopisze, zróbcie go w domu na dywanie ). 

 

Tutaj mała niespodzianka ze specjalną dedykacją ode mnie  dla wszystkich „Żabek”  z okazji DNIA DZIECKA  

 

02.06.2020 /wtorek/ 

 „Czym są żywioły?”- zaproście dzieci do rozmowy na temat żywiołów, inspiracją może być wiersz   

Agnieszki Karcz  „Cztery żywioły”.  

 

Po  zapoznaniu się z wierszem  porozmawiajcie z  dziećmi o żywiołach, o których była w nim  mowa.  

Zapytajcie:  „Czy te żywioły są przyjazne człowiekowi? W jaki sposób? Kiedy i w jakich sytuacjach?” 

„Czy mogą być niebezpieczne?  

 

 „Cztery żywioły – malowanie powietrzem”- zaproście dzieci do wykonania obrazów których tematem 

będą poznane żywioły.  Zróbcie cztery kleksy farbami plakatowymi lub rozcieńczonymi temperami  

( niebieski, czerwony, zielony, żółty) na kartce z bloku technicznego. Poproście dziecko, żeby dmuchało na 

kleksy przez słomkę w różnych kierunkach, tak aby powstały różne wzory- symbole żywiołów. Spróbujcie 

nadać oryginalny tytuł powstałej pracy. 

 

03.06.2020 /środa/ 

 „Co pływa, co tonie?”- zgromadźcie przeróżne przedmioty, które dziecko będzie „wodowało”. Ważne, 

żeby wykonane były z różnych materiałów: metal, drewno, papier,  warto też wykorzystać watę, bawełnę, 

materiały, które wstępnie będą unosiły się na wodzie, a gdy nasiąkną- będą tonęły.  Można także 

https://drive.google.com/file/d/1AreAG29LHfhkV4LaQRsVc4RCAh9A1Nw4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QbClkg2l1cZlLkue4TkWOc27esKHQIRc/view?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/cfWFAHN8MT7xhRhX7


przygotować eksperyment z plasteliną: uformować kulkę, która zatonie a następnie wymodelować łódkę 

o płaskim dnie i wywiniętych brzegach, która delikatnie położona na powierzchni wody będzie się unosić. 

 

 „ Magiczne kropelki”- zaproście dzieci do zabawy matematycznej z żywiołem WODĄ. 

Do zabawy będą potrzebne przedmioty imitujące krople wody (plastikowe nakrętki, kuleczki zwiniętej 

bibuły itp.), kostka do gry oraz sznurek.  

Każdy uczestnik zabawy ze sznurka formuje jezioro lub inny zbiornik wodny, następnie rzuca kostką. Ile 

oczek wypadnie, tyle kropel wody umieszcza w swoim zbiorniku. Wygrywa osoba która zdobędzie więcej 

kropli wody. Przeliczajcie, układajcie ale przede wszystkim dobrze się bawcie.    

 

 

04.06.2020 /czwartek/ 

 „Taniec żywiołów”- zaproście dzieci do zabawy przy muzyce. 

Tematem zabawy będzie jeden z poznanych  żywiołów-  POWIETRZE.   Zachęcam aby do zabawy  

wykorzystać niebieskie paski bibuły lub apaszki symbolizujące powietrze.   

Włączcie muzykę i pozwólcie dziecku na własną ekspresję taneczno- ruchową.  

 

Przykładowe tło muzyczne : 

https://www.youtube.com/watch?v=_13uTOdqN-E 

 

 „Powietrze i wiatr czerwcowy”- wybierzcie się na podwórko i zachodźcie dziecko do eksperymentowania z 

unoszeniem się lekkich przedmiotów na wietrze. Do zabaw polecam wykorzystać kolorowe piórka, liście 

lub bańki mydlane. 

05.06.2020 /piątek/ 

  "Ziemia, woda powietrze”- zaproście dzieci do zabawy ruchowej na świeżym powietrzu.  

Zadaniem dziecka jest poruszanie się po wyznaczonym przez rodzica terenie, naśladując ruchem 

unoszący się na wietrze szybowiec oraz reagowanie na polecenia  rodzica. 

Na hasło „Ziemia” dziecko zatrzymuje się w miejscu, przykuca i dotyka dłońmi ziemi. 

Na hasło „Woda” dziecko zatrzymuje się i w pozycji stojącej chwyta za kolana.  

Polecenia stosujemy zamiennie. Później następuje zmiana ról i to dziecko wydaje polecenia Rodzicom. 

 

  Rysowanie patykiem po ziemi-zaproście dzieci do wspólnej twórczości. Wykonajcie pracę plastyczną 

patykiem na ziemi.  

Patyk stwarza wiele możliwości graficznych ze względu na różnorodność swojej budowy – może być 

cienki lub gruby, można stawiać nim szerokie lub wąskie kreski, robić rowki, dziury.  Dzięki tej 

aktywności można swobodnie rozwijać swoją kreatywność, wyobraźnię i twórczość.  

Nie zapomnijcie uwiecznić swoich arcydzieł na fotografii.  

https://www.youtube.com/watch?v=_13uTOdqN-E

