
Drodzy Rodzice!  

 Przed nami kolejne dwa tygodnie kształcenia na odległość. Zapraszam 

więc do dalszej pracy z dzieckiem w domu.  Jak do tej pory, szczegółowe 

scenariusze zajęć,  zabaw i  ćwiczeń będę przekazywać, przez Messengera, na 

utworzonej konwersacji  grupowej  „ Przedszkole 19/20” lub prześlę  pocztą 

elektroniczną na podany przez rodziców adres  e-mail. Materiały te proszę  

wykorzystać  w całości lub we fragmentach. Można je też dowolnie 

modyfikować wg inwencji Rodzica  i możliwości psycho - fizycznych dziecka. 

Zachęcam również do wykorzystywania,  w zabawach z dziećmi, przesyłane 

przez  Panią Angelikę Skowron  materiały  i propozycje,  ciekawe ćwiczenia, 

pomoce, zdjęcia, piosenki czy filmy. Wytwory pracy dzieci należy gromadzić                              

w teczce  i przynieść z sobą, gdy wrócimy  do przedszkola. Nadal zachęcam, aby 

pokazywać osiągnięcia i sukcesy dzieci, i jeżeli macie taką możliwość 

przysyłajcie ciekawe prace dzieci  w formie zdjęcia lub skanu  przez 

Messengera, za pomocą poczty elektronicznej lub MMS-em.  

Tematyka zajęć: 

Tydzień VIII 

Krąg tematyczny: Moja ojczyzna. 
 
11.05.2020 

Dzień 1  Od gór do morza 
 
Zajęcie 1. Ciekawe miejsca w Polsce – zabawa dydaktyczna inspirowana 
wierszem Iwony Róży Salach Wycieczka. 
Zajęcie 2. Piękny jest nasz kraj – twórcza zabawa plastyczna. 

 
Cele główne 
• wzbogacanie wiadomości na temat wybranych miast w Polsce, 
• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności artykulacyjnej, 
• rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej, 
• rozwijanie sprawności manualnej, 
• rozwijanie aktywności twórczej. 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• opowiada, z czego słynie Kraków, Toruń, co ciekawego jest w górach, nad morzem, 
• czyta całościowo napisy, uczestniczy w ćwiczeniach ortofonicznych, 



• słucha uważnie poleceń, 
• wykonuje pracę plastyczną, 
• działa twórczo. 
 

12.05.2020 

Dzień 2   Nasze symbole narodowe 

Zajęcie 1. Słuchanie Legendy o białym orle. 
Zajęcie 2. Godło Polski – zajęcia plastyczne. 
 
Cele główne 
• zapoznanie z legendą o białym orle, 
• rozwijanie mowy, 
• utrwalanie nazw i wyglądu symboli narodowych, 
• rozwijanie sprawności manualnej. 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• w skupieniu słucha legendy, 
• wypowiada się rozwiniętymi zdaniami, 
• wymienia symbole narodowe i opisuje ich wygląd, 
• wykonuje pracę plastyczną. 
 

13.05.2020 

Dzień 3   Poznajemy Warszawę 

Zajęcie 1. Zabawy przy piosence Syrenka. 
Zajęcie 2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 17. 
 
Cele główne 
• rozwijanie umiejętności wokalnych, 
• kształtowanie poczucia rytmu, 
• rozwijanie mowy, 
• poznawanie historii i zabytków Warszawy, 
• rozwijanie sprawności fizycznej. 
 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• śpiewa piosenkę, 
• porusza się rytmicznie przy muzyce, 
• wypowiada się całymi zdaniami, 
• wie, jakie są ważne miejsca i zabytki w Warszawie, 
• aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych. 

 



14.05.2020 

Dzień 4    Z biegiem Wisły 

Zajęcie 1. Podróż po Polsce z biegiem Wisły – zabawa dydaktyczna. 
Zajęcie 2. Zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem pojemności płynów. 
 
Cele główne 
• utrwalanie wiadomości na temat Polski, 
• rozwijanie umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania, 
• porównywanie ilości płynów w dwóch różnych butelkach za pomocą wspólnej miary, 
• poznawanie miary płynów, 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• wie, że Wisła to najdłuższa rzeka Polski, 
•przelicza elementy w zakresie 10, dodaje i odejmuje na konkretach, 
• wie, że porównując ilość płynów w naczyniach, nie należy sugerować się jego wyglądem, 
• wie, że płyny występują w butelkach: 0,5l, 1l, 1,5l, 
 

15.05.2020 

Dzień 5 Mieszkamy w Europie    

Zajęcie 1. Rozmowa o Europie oraz krajach należących do UE.                                              

Zajęcie 2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 18. 

Cele główne 
• rozwijanie mowy, 
• zapoznanie z nazwami państw należących do UE, flagą i hymnem,  
• rozwijanie sprawności fizycznej, 
• zachęcanie do dbałości o odpowiednią postawę. 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• wypowiada się rozwiniętymi zdaniami, 
• wymienia nazwy wybranych państw należących do UE, wie jak wygląda flaga UE, 
rozpoznaje jej hymn, 
• aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,                                                                                                        

• przyjmuje podczas ćwiczeń odpowiednią postawę. 

 

 

 

 



Tydzień IX 

Krąg tematyczny: Łąka w maju 

18.05.2020 

Dzień 1  Barwa ochronna 

Zajęcie 1. Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Zabawa                           

w chowanego.                                                                                                                                     

Zajęcie 2. Majowa łąka – praca plastyczna. 

Cele główne 
• rozwijanie mowy, 
• zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na łące oraz z rosnącymi tam roślinami, 
• rozwijanie sprawności manualnej, 
• dostrzeganie piękna majowej przyrody. 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• wypowiada się rozwiniętymi zdaniami, 
• wymienia rośliny i zwierzęta spotykane na łące, 
• wykonuje pracę plastyczną, 
• dostrzega piękno majowej przyrody. 

19.05.2020 

Dzień 2  Motyle i kwiaty 

Zajęcie 1. Zabawy z sześcianem.                                                                                                   

Zajęcie 2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 18 

Cele główne 
• zapoznanie z sześcianem, 
• rozwijanie umiejętności szeregowania, 
• rozwijanie sprawności fizycznej, 
• zachęcanie do dbałości o odpowiednią postawę. 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• wie, że sześcian (foremny) ma sześć ścian w kształcie przystających kwadratów, 
• ustawia sześciany według wielkości: od najmniejszego do największego i na odwrót, 
• aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,                                                                                           

• przyjmuje podczas ćwiczeń odpowiednią postawę. 

20.05.2020 

Dzień 3  Wiosna na łące 



Zajęcie 1. Zabawy przy piosence Wiosna na łące.                                                               

Zajęcie 2. Wykonanie biedronek. 

Cele główne 
• reagowanie na ustalone hasła i sygnały muzyczne, 
• rozwijanie umiejętności wokalnych, 
• rozwijanie sprawności manualnej, 
• poznawanie budowy biedronki. 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• reaguje odpowiednim ruchem na hasła i sygnały muzyczne, 
• śpiewa piosenkę, 
• wykonuje papierową biedronkę, 
• wymienia części ciała biedronki. 

21.05.2020 

Dzień 4  Wyprawa na łąkę 

Zajęcie 1. Słuchanie opowiadania Ewy Stadtmüller Smok łąkowy wielogłowy.                  

Zajęcie 2. Wycieczka na łąkę. 

 Cele główne                                                                                                                                                                                   

• zapoznanie z różnymi możliwościami spędzania czasu wolnego na łące w maju,                                                                            

• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu czytanego,                                                                                 

• rozwijanie wrażliwości zmysłów w bezpośrednim kontakcie z przyrodą,                                                

• poznawanie nazw kwiatów i zwierząt – mieszkańców łąki.                                                                                    

• obserwowanie roślin i zwierząt w naturalnym środowisku,                                                                                    

• zabawy na świeżym powietrzu.                                                                                                                                              

Cele operacyjne                                                                                                                                                         

Dziecko:                                                                                                                                                                                 

• wymienia czynności, które można wykonywać podczas wycieczki na łąkę,                                                                        

• w skupieniu słucha tekstu czytanego, odpowiada na pytania związane z tekstem utworu,                       

• ogląda, wącha kwiaty, słucha odgłosów dochodzących z łąki; opisuje swoje wrażenia,                             

• rozpoznaje i nazywa rośliny i zwierzęta żyjące na łące,                                                                                           

• bawi się na łące. 

22.05.2020 

Dzień 5 Pierwsza kartka zielnika 

Zajęcie 1. Zielnik – założenie pierwszej karty zielnika.                                                                                    

Zajęcie 2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 18 



Cele główne 
• rozwijanie zainteresowania przyrodą, 
• poznawanie nazw wybranych roślin zielnych, 
• rozwijanie sprawności fizycznej,                                                                                                                              
• zachęcanie do dbałości o odpowiednią postawę. 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• wymienia nazwy wielu zwierząt, roślin, interesuje się przyrodą, 
• wymienia nazwy wybranych roślin zielnych, 
• aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,                                                                                             

• przyjmuje podczas ćwiczeń odpowiednią postawę. 

 

Zapraszam  rodziców do dalszej  współpracy, do dzielenia się swoimi 

pomysłami, propozycjami,  uwagami, tak jak do tej pory. W razie wątpliwości 

proszę  o kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 

Messengera.  Jestem do Państwa dyspozycji. 

                 Pozdrawiam i życzę miłej zabawy z dzieckiem! 

                                          Irena Koziarz 

 

Numer telefonu:  698 753 234 

e-mail:   sigma64@o2.pl 

 


