
 
 

Niepubliczne Przedszkole Miś  

nauczanie zdalne gr. Maluchów, dn. 30.03.2020r 

Temat dnia: Kto rośnie po deszczu ? 

 

1. „Dzieci w domkach, dzieci na spacerze” – zabawa ruchowa  

Dziecko spaceruje w rytm melodii. Gdy muzyka jest przerwana kuca z rękoma 

ułożonymi nad głową w kształcie daszku. Dziecko, musi uważnie słuchać 

melodii, aby wykonało zadanie poprawnie.  

Tańcowały dwa Michały” – zabawa relaksacyjna z masażykiem. 

Julian Tuwim 

„Dwa Michały” 

Siadamy z dzieckiem jedno za drugim, masujwmy sobie plecy w takt 

wypowiedzianych słów wiersza (ruchy w trakcie masażu mają obrazować treść 

wiersza). 

 



2.  „Mały Michaś, duży Michał”  

Ćwiczenie językowe, tworzenie zdrobnień znanych imion chłopców i 

dziewczynek. Wspólnie z dzieckiem proszę wymienić kilka znanych wam imion 

męskich i żeńskich tworząc ich zdrobnienia.  

  

3.  „Małe i duże”   

Układanie parami obrazków przedstawiających to samo, ale w dwóch 

rozmiarach wynikających z różnicy wieku (np. źrebak i koń, sadzonka i 

drzewo). Przedstawiamy dziecku poniższe obrazki i upewniamy się, że wie co 

się na nich znajduje. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Proszę (w miarę możliwości) i rozciąć obrazki tak aby dziecko połączyło je w 

pary.  

 

4. „Kroki i podskoki” – zabawa ruchowa 

 

Gdy miarowo uderzamy w bębenek (w warunkach domowych może być 

plastikowa miska ) dziecko spaceruje, stawiając spokojne kroki. Gdy 

zaczynamy uderzać szybciej, dziecko zaczyna wykonywać  podskoki. Kiedy 

rytm cichnie, dziecko szybko kuca.  

 

 

5. „I ja też urosnę!”  

Wysłuchanie opowiadania Cz. Janczarskiego, rozmowa kierowana z dziećmi 

o sposobach na to, by urosnąć. Po przeczytaniu opowiadania proszę 

porozmawiać z dzieckiem o treści, oto pytania pomocnicze: 

- Dlaczego trawa, rzodkiewka i chwasty urosły na grządce? 

- Co robił Uszatek, kiedy zaczął padać deszcz?  

- Dlaczego Mis pozostał na deszczu? 

- Dlaczego żabka śmiała się z Misia? 

- Jak myślisz co Ty możesz zrobić, aby urosnąć?  

 

"Przygody i wędrówki Misia Uszatka"- tom 1 

opowiadanie dziewiąte 

"I ja też urosnę!" 

 

 

 

 



W nocy padał deszcz. 

- Spójrz, Uszatku - powiedziała Zosia - jak wszystko wyrosło po deszczu. 

Rzodkiewka na grządce, trawy i chwasty... 

Uszatek przyglądał się trawką, dziwił się i kręcił głową. A potem fikał na trawie 

koziołki. Nie zauważył, jak nadpłynęła chmura i zakryła słońce. Dopiero jak 

lunął rzęsisty deszcz, Uszatek zerwał się na równe nogi i chciał biec do domu. 

Ale pomyślał: "Pada deszcz, znowu wszystko będzie rosnąć. To i ja urosnę po 

deszczu! Postoję na dworze. Chciałbym być taki jak Duży Niedźwiedź z lasu"... 

Stanął niedźwiadek na środku trawnika.  

- Rech, rech, rech - usłyszał koło siebie.  

"To zielona żabka- pomyślał - Ona też chce urosnąć'... 

Majowy deszcz trwa krótko. Błysnęło słońce, zaświergotały ptaki, zalśniły na 

liściach srebrne kropelki. 
 

 
 

Miś stanął na czubkach łapek i zawołał: 

- Zosiu, Zosiu, ja urosłem!  

- Rech, rech, rech zaśmiała się żabka - Jaki ty jesteś śmieszny, Misiu! Wcale nie 

urosłeś, za to strasznie zmokłeś... 

 

 

 

 

 



6. Karta pracy – nazwij połącz i pokoloruj zwierzęta i ich dzieci.  

 

 

 



 


