
 
 

Niepubliczne Przedszkole Miś 

nauczanie zdalne gr. Maluchów, dn. 1.04.2020r 

Temat dnia: Z rodzinnego albumu 

 

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.  

 

2. „Rosnąć jak na drożdżach” 

Unaocznienie dziecku znaczenia powiedzenia, przygotowanie rozczynu 

drożdżowego i obserwacja ciasta w ciągu dnia. 

Proszę zadąć dziecku pytanie czy wie co oznacza powiedzenie „Rosnąć jak na 

drożdżach” – powiedzenie to oznacza, że coś rośnie bardzo szybko tak jak ciasto 

do, którego dodane są drożdże. 

Proszę przygotować mąkę, wodę, cukier, drożdże oraz miskę. Pokazujemy 

dziecku drożdże i tłumaczymy, że są to grzyby jadalne, które w odpowiednich 

warunkach rosną. 

Wykonujemy z dzieckiem eksperyment – łączymy w misce wszystkie składniki 

i odstawiamy ciasto do rośnięcia, a dziecko obserwuje ten proces. 

Dla osób nie posiadających w domu składników do wykonania ciasta dodaje 

linki, aby można było wykonać zadanie chociaż w części  

http://mamotatopobawmysie.pl/2016/11/18/dzieciece-eksperymenty-drozdze/ 

https://www.youtube.com/watch?v=f23CSMOQAKs 

 

3. „Z albumu rodzinnego” 

Oglądanie i omawianie fotografii dzieci i rodziców z ich najwcześniejszego 

dzieciństwa, dostrzeżenie zmian w wyglądzie. 

Pokazując dziecku jego zdjęcia z wczesnego dzieciństwa wręczmy mu lusterko, 

aby patrząc w nie mogło jeszcze bardziej wychwycić różnice oraz podobieństwo 

w swoim wyglądzie. Fajnie jeśli Państwo włączycie się w to zadanie pokazując 

http://mamotatopobawmysie.pl/2016/11/18/dzieciece-eksperymenty-drozdze/
https://www.youtube.com/watch?v=f23CSMOQAKs


dziecku swoje zdjęcia z różnych etapów życia. Poproście dziecko, aby znalazło 

różnice i podobieństwa do obecnego Państwa wyglądu. 

Żeby Państwa trochę zachęcić a dzieci rozbawić pozwolę sobie załączyć swoje 

zdjęcia z wczesnego dzieciństwa  Miałam na tych fotografiach niecały rok, 

rok oraz ok. 2 lat (na najmniejszej) 

 

 
 

4. „Rodzina” - ćwiczenie logorytmiczne 

Dziecko klaszcze, tupie i uderza dłońmi  na zmianę o kolana podczas 

recytowania rymowanki: 

 

Mama, tata, siostra, brat, 

z nimi jest wesoły świat! 

 

5. „To my” Karta pracy nr 41 

Rysowanie portretu swojej rodziny na karcie pracy, tworzenie postaci 

człowieka, zwrócenie uwagi na szczegóły twarzy.  

   

6. „Hop i bęc” – zabawa ruchowa 

Proszę przygotować dziecku tor przeszkód, którego zakończeniem będzie 

krzesło. Dziecko musi na nie wejść i zeskoczyć z niego oczywiście przy 

asekuracji dorosłego  

 

 



ZADANIE SPECJALNE 

Mały Misiu pomóż rodzicowi w przygotowaniu miejsca na zadanie z rozczynem 

drożdżowym. Przynieś wszystkie potrzebne i wcześniej przygotowane przez 

rodzica składniki. Wsypuj wszystko sam no może z malusia pomocą rodzica  

do miski. 

 

Dla Misiów, które nie będą robić ciasta. Pomóżcie rodzicom w miarę swoich 

możliwości w przygotowaniu obiadu i nakryciu do stołu. Rodzice oczywiście 

wierzą w samodzielność swoich dzieci  

 

 

 
 

 


