
 

 

Niepubliczne Przedszkole Miś  

nauczanie zdalne gr. Maluchów, dn. 20.04.2020r 

Temat dnia: Z wizytą w przychodni zdrowia 

 

1. „Pajacyki” – zabawa ruchowa 

Proszę zademonstrować dziecku  ruchy do rymowanki, tak aby Państwa 

naśladowało  

Robimy pajacyki. 

Tańczymy w rytm muzyki. 

Robimy dwa podskoki. 

Łapiemy się pod boki. 

Robimy dwa kółeczka.  

(kręcimy się w koło własnej osi) 

I razem wskakujemy do środeczka 

(koło na dywanie ze sznurka) 

    2. „Szpital dla misiów”  

Po przeczytaniu wiersza porozmawiajcie chwilę na temat tego kiedy potrzebna 

jest wizyta u lekarza, co dziecko pamięta z takich wizyt, można zaprezentować 

ilustracje, które były wczoraj jako karta pracy PDF, aby przypomnieć ich nazwy 

i zastosowanie. Drogi rodzicu do tego zadania musisz się trochę przygotować.  

Proszę abyś przeistoczył się w lekarza . Po wysłuchaniu wiersza Twój mały 

Mis będzie przychodził do Ciebie ze swoimi pluszakami. Następnie może 

nastąpić zmiana miejsc  



Cz. Janczarski 

Naprawimy misia  

 

 

Kto misiowi urwał ucho 

No kto pytam cicho, głucho 

 

Nikt się jakoś nie przyznaje 

Może jechał miś tramwajem 

 

Może upadł biegnąc z górki 

Może go dziobały kurki 

 

Może Azor go tarmosił 

urwał ucho nie przeprosił. 

 

Igła, nitka rączek para 

Naprawimy misia zaraz. 

 

O już sterczą uszka oba 

Teraz nam się miś podoba. 

 

 

 

3. „Jak bije serce?” – zabawa rytmiczna  

Podstawą tej zabawy jest bicie naszego serca . Proszę odtworzyć biecie serca 

na bębenku (miska i łyżka ) dziecko musi powtórzyć ten rytm klaszcząc, 

uderzając dłońmi o uda, klepiąc się w klatkę piersiową oraz uderzając dłońmi o 

podłogę. Jeśli nie posiadają Państwo instrumentu załączam nagranie bicia serca  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4mI3hoatNMM  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4mI3hoatNMM


4. Piosenka  Domisie – Idziemy do lekarza    

 

 
 

Proszę wysłuchać piosenki i nauczyć się jej na pamięć. Jest to piosenka 

obwiązująca w tym tygodniu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5_NIrSmSY9A  

 

5. „Chory miś, zdrowy miś” – zabawa ruchowo-naśladowcza 

Dziecko niedźwiadek chodzi po lesie. Na hasło chory miś przybiega do mamy 

niedźwiedzicy i pokazuje co mu dolega- co go boli. Mama leczy go przytulasem 

i buziakiem dzięki temu może on wrócić do spacerowania (proszę powtórzyć 

kilka razy). Proponuje zamianę ról  

 

 

Zadanie na popołudnie  

 

Proponuję na popołudnie bajkę z serii „Było sobie życie…” osobiście jako 

dziecko uwielbiałam….a co tam NADAL UWIELBIAM tę serie bajek . Ten 

odcinek mówi nam o krwi która przepływa przez nasze ciało i przez serce  
 

https://www.youtube.com/watch?v=eQdujSrC3cE  
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