
Drodzy Rodzice! 

Zapraszam do dalszej pracy z dzieckiem w domu, w związku                                                            

z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach  i przedszkolach do 

24.05.2020 r. 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 wykorzystania,  

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 VI 

Krąg tematyczny: Dbamy o przyrodę. 
 
27.04.2020 

Dzień 1  Ochroń przyrodę 
 
Zajęcia 1. Zajęcia umuzykalniające przy piosence Ekologiczne reggae. 
Zajęcia 2. Na rabatce – zajęcia matematyczne. 
 
Cele główne 
• ćwiczenia koordynacji słuchowo-ruchowej, 
• rozwijanie umiejętności wokalnych,                                                                                                                                      
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania, 
• rozwijanie umiejętności liczenia. 
 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• porusza się przy piosence, 



• śpiewa piosenkę,                                                                                                                                                                      
• segreguje obrazki kwiatów według koloru, wielkości, kształtu, 
• liczy w dostępnym mu zakresie. 

 
28.04.2020 
 
Dzień 2 Segregujemy śmieci 

 Zajęcia 1. Śmieci – zabawa badawcza.                                                                                                                                    

Zajęcia 2.  Gdzie wrzucamy niepotrzebny papier, a gdzie niepotrzebne butelki? – 

zajęcia plastyczne. 

Cele główne 
• zachęcanie do dbania o środowisko, 
• poznawanie właściwości fizycznych wybranych odpadów, 
• kształtowanie nawyków ekologicznych, 
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania i sprawności manualnej. 
 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• poznaje i wymienia rodzaje odpadów, 
• podaje cechy fizyczne papieru, plastiku i szkła, 
• segreguje odpady, poznaje pojęcie recykling, 
• koloruje zgodnie z podanymi kolorami. 

29.04.2020 

Dzień 3 Jestem przyjacielem przyrody   

 Zajęcia 1.   Chronimy przyrodę – zabawa dydaktyczna, inspirowana wierszem 
Iwony Róży Salach Wszędzie czysto.                                                                                                                
Zajęcia 2.  Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 17. 
 
Cele główne 
• utrwalanie wiadomości na temat sposobów ochrony przyrody, 
• rozwijanie umiejętności rachunkowych, 
• rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej, 
• rozwijanie sprawności fizycznej. 
 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• wymienia sposoby ochrony przyrody, 
• przelicza w dostępnym dla siebie zakresie, 
• uważnie obserwuje, słucha poleceń, 
• czynnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych. 



30.04.2020 

Dzień 4 Święto Flagi   

Zajęcia 1.  Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Dzień 

Flagi.                                                                                                                                                   

Zajęcia 2.   Wykonanie chorągiewki z kolorowego papieru.        

 Cele główne 
• kształtowanie poczucia przynależności narodowej, 
• poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych, 
• wykonanie chorągiewek z kolorowego papieru, 
• rozwijanie sprawności manualnej. 
 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• wymienia barwy na fladze Polski, 
• wie, że flagi wywieszane są podczas świąt państwowych,                                                                                      

• wykonuje chorągiewkę z kolorowego papieru. 

     Tydzień VII 

Krąg tematyczny: Moja miejscowość, mój region. 
 
04.05.2020 
 
Dzień 1 Małe miasteczko 
 
Zajęcia 1. Słuchanie wiersza Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Małe 

miasteczko.                                                                                                                                        

Zajęcia 2. Spacer po swojej miejscowości. 

Cele główne 
• rozwijanie mowy, 
• wskazywanie różnic między miastem a wsią, 
• obserwowanie zmian, jakie zaszły w najbliższej okolicy, 
• poznawanie ciekawych miejsc w najbliższej okolicy. 
 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• wypowiada się całymi zdaniami, 
• wymienia różnice między miastem a wsią, 
• dostrzega i nazywa zmiany, jakie zaszły w najbliższej okolicy, 
• zna ciekawe miejsca w najbliższej okolicy. 



05.05.2020 

Dzień 2 Miejsca, które znam 

Zajęcia 1. Zabawy z kostkami.                                                                                                                                   

Zajęcia 2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 17. 

Cele główne 
• rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10, 
• przedstawianie działań w zapisie, 
• rozwijanie sprawności fizycznej. 
 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• dodaje i odejmuje w zakresie 10, 
• układa i odczytuje działania dotyczące dodawania i odejmowania, 
• aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych. 

06.05.2020 

Dzień 3 Najpiękniejsze miejsce świata 

Zajęcia 1. Zabawy przy piosence Najpiękniejsze miejsce świata.                                                                                 

Zajęcia 2. Herb naszej miejscowości – wydzieranka z papieru kolorowego. 

Cele główne 
• kształtowanie poczucia rytmu, 
• rozwijanie umiejętności wokalnych, 
• rozwijanie sprawności manualnej, 
• projektowanie  herbu  swojej miejscowości. 
 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• porusza się zgodnie z rytmem, 
• śpiewa piosenkę, 
• wykonuje wydzierankę z kolorowego papieru, 
• projektuje herb swojej miejscowości. 

07.05.2020 

Dzień 4  Album mojej miejscowości 

Zajęcia 1. Wykonanie albumu swojej miejscowości.                                                                          

Zajęcia 2. Ciekawe miejsca w Polsce – zabawa dydaktyczna inspirowana 

wierszem Iwony Róży Salach Wycieczka. 



Cele główne 
• rozwijanie sprawności manualnej, 
• wzbogacanie wiadomości na temat wybranych miast w Polsce, 
• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności artykulacyjnej, 
• rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej. 
 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• wykonuje album swojej miejscowości, 
• opowiada, z czego słynie Kraków, Toruń, 
• czyta całościowo  napisy, uczestniczy w ćwiczeniach ortofonicznych, 
• słucha uważnie poleceń. 
 

08.05.2020 

Dzień 5 Kim jesteś?  

Zajęcia 1. Nauka wiersza Ewy Stadtmüller Kim jesteś?                                                                                        

Zajęcia 2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 17 

Cele główne 
• rozwijanie mowy, 
• kształtowanie poczucia przynależności narodowej, 
• rozwijanie sprawności fizycznej. 
 
Cele operacyjne  
Dziecko: 
• wypowiada się na temat wiersza, 
• wie, że jest Polakiem, 
• aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych. 

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 


