
Drodzy Rodzice!  

 Zapraszam do dalszej pracy z dzieckiem w domu. Zasady funkcjonowania 

zdalnego nauczania w Oddziale Przedszkolnym  są wszystkim doskonale znane.  

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 X 

Krąg tematyczny: Nasi rodzice. 
 
25.05.2020 

Dzień 1  Mama i tata 
 
Zajęcie 1. Nauka wiersza Jadwigi Koczanowskiej Mama i tata.                                                                  
Zajęcie 2. Wykonanie miseczki na łakocie. 
 
Cele główne 
• rozwijanie mowy, 
• rozwijanie pamięci, 
• rozwijanie sprawności manualnej, 
• zachęcanie do sprawiania bliskim przyjemności. 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• wypowiada się rozwiniętymi zdaniami, 
• recytuje wiersz, 



• wykonuje miseczkę, 
• wykonuje prezent dla bliskich. 

26.05.2020 

Dzień 2 Kocham mamę i tatę 
 
Zajęcie 1. Wokół mamy i taty – ćwiczenia i zabawy. 
Zajęcie 2. Obrazek z konwaliami dla mamy wykonany techniką kirigami z koła. 
 
Cele główne 
• rozwijanie słuchu fonematycznego, 
• rozwijanie mowy, 
• rozwijanie sprawności manualnej, 
• zachęcanie do sprawiania przyjemności innym. 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• dzieli słowa na sylaby, głoski, 
• wypowiada się rozwiniętymi zdaniami, 
• wykonuje obrazek techniką kirigami, 
• robi prezent dla rodziców. 

27.05.2020 

Dzień 3 Mój tata 
 
Zajęcie 1. Zabawy przy piosence Mój tata. 
Zajęcie 2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 18. 
 
Cele główne 
• kształtowanie poczucia rytmu, 
• rozwijanie uwagi, 
• rozwijanie sprawności ruchowej. 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• porusza się rytmicznie przy piosence, 
• śpiewa piosenkę, 
• słucha uważnie poleceń, 
• prawidłowo wykonuje ćwiczenia ruchowe. 
  

 

 

 



28.05.2020 

Dzień 4  Nasi rodzice 
 
Zajęcie 1. Nasi rodzice – słuchanie opowiadania Ewy Stadtmüller Rodzicielska 
niespodzianka. 
Zajęcie 2. Portrety naszych rodziców – zajęcia plastyczne. 
 
Cele główne 
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania, 
• uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu dziecka, 
• rozwijanie pamięci odtwórczej, 
• rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• słucha z uwagą opowiadania i odpowiada na pytania, 
• wie, jak ważni są w jego życiu rodzice, 
• omawia z pamięci wygląd swoich rodziców, 
• rysuje według instrukcji portret mamy i portret taty. 

29.05.2020 

Dzień 5 Festyn  
Zajęcie 1. Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Festyn.                                                                           
Zajęcie 2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 18. 
 
Cele główne 
• rozwijanie mowy, 
• zachęcanie do wspólnej zabawy z rodzicami, 
• rozwijanie sprawności fizycznej. 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• wypowiada się rozwiniętymi zdaniami, 
• bawi się z rodzicami, 
• aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych. 

 

Tydzień XI 

Krąg tematyczny: Niby tacy sami, a jednak inni 
 
01.06.2020 
 
Dzień 1 Międzynarodowy Dzień Dziecka 



Zajęcie 1. Dzieci na Ziemi – rozmowa na podstawie  wiersza Agaty Widzowskiej. 
Zajęcie 2. Wykonanie pracy plastycznej Dzieci z całego świata. 
 
Cele główne 
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania wiersza, 
• poznawanie zabaw dzieci z różnych stron świata, 
• rozwijanie sprawności manualnej, 
• dostrzeganie różnic i podobieństw pomiędzy dziećmi różnych ras. 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• z uwagą słucha treści wiersza i odpowiada na pytania, 
• wie jakie są ulubione zabawy dzieci wybranych narodowości, 
• wykonuje pracę plastyczną, 
• wymienia różnice i podobieństwa między dziećmi różnych ras. 

 
02.06.2020 
 
Dzień 2 Piłka dla wszystkich 
 
Zajęcie 1. Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Piłka dla wszystkich. 
Zajęcie 2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 19. 
 
Cele główne 
• rozwijanie mowy, 
• kształtowanie postawy tolerancji w stosunku do dzieci niepełnosprawnych, 
• rozwijanie sprawności fizycznej. 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• wypowiada się zdaniami rozwiniętymi, 
• jest tolerancyjne w stosunku do dzieci niepełnosprawnych, 
• aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych, 
• prawidłowo wykonuje ćwiczenia ruchowe. 
 

03.06.2020 
 
Dzień 3 Dzieci takie jak my 
 
Zajęcie 1. Inni, a tacy sami – słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Język 
migowy. 
Zajęcie 2. Letnie zabawy z wodą i piaskiem – zajęcia badawcze. 
 
Cele główne 
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania, 
• dostrzeganie i szanowanie odmienności innych dzieci, 



• rozwijanie aktywności badawczej, 
• zachęcanie do radosnego eksperymentowania i wyciągania wniosków. 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• słucha z uwagą treści opowiadania i odpowiada na pytania, 
• szanuje odmienność innych dzieci, wykazuje się tolerancją, 
• eksperymentuje podczas zabaw z wodą i piaskiem, 
• określa wybrane właściwości fizyczne piasku i wody. 

 
04.06.2020 
 
Dzień 4 Dziwni goście 
 
Zajęcie 1. Zabawy przy piosence Dziwni goście. 
Zajęcie 2. Co jest cięższe, a co lżejsze? – zabawy z zastosowaniem wagi 
szalkowej. 
 
Cele główne 
• kształtowanie poczucia rytmu, 
• rozwijanie zdolności wokalnych, 
• porównywanie masy przedmiotów, 
• zapoznanie z działaniem wagi szalkowej. 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• porusza się rytmicznie przy muzyce, 
• śpiewa piosenkę, 
• stosuje słowa: ciężki, lekki, cięższy od, lżejszy od, o takiej samej masie, 
• porównuje masę przedmiotów umieszczonych na wadze szalkowej. 
 

05.06.2020 
 
Dzień 5 Moje uczucia 
Zajęcie 1. Słuchanie tekstu Jolanty Kucharczyk Moje uczucia. 
Zajęcie 2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 19. 
 
Cele główne 
• rozwijanie mowy, 
• rozróżnianie emocji, przyjemnych i nieprzyjemnych, towarzyszących ludziom dorosłym 
i dzieciom, 
• rozwijanie sprawności fizycznej. 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• wypowiada się zdaniami rozwiniętymi, 
• rozróżnia i nazywa emocje: przyjemne i nieprzyjemne, 



• aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,                                                                                                          

• prawidłowo wykonuje ćwiczenia ruchowe. 

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 

 

 


