
 

 

 

 

Niepubliczne Przedszkole „Miś” w Kutnie  

Nauczanie zdalne  

Grupa starszaków 

 25.05.2020 

 

Temat: https://www.youtube.com/watch?v=PUKVc5rddaA 

 

Piosenka obowiązująca w tym tygodniu: 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE 

1.  „Moja mama to… Mój tata to…” – doskonalenie umiejętności wypowiadania się 

na określony temat, prezentacja imion i krótka charakterystyka rodziców. Dzieci 

oglądają  zajęcia zdjęcia z albumów rodzinnych, a następnie opowiadają o swoich 

rodzicach: imiona, wygląd zewnętrzny, ulubione czynności, potrawy.  

 

2. „Życzenia dla mamy i taty” – wysłuchanie i omówienie treści piosenki.  

Mama uśmiecha się ciepło jak słonko 

Mama nas zawsze przytuli 

Bajkę opowie pogłaszcze po głowie 

I dziurę zaszyje w koszuli 

 

Niech nam żyją wszystkie mamy 

Dziś życzenia im składamy 

Bo tak bardzo je kochamy 

Całujemy i ściskamy 

 

Mama nie gniewa się nigdy na dzieci 

Zawsze o nich pamięta 

Ty też dla mamy bądź taki kochany 

https://www.youtube.com/watch?v=PUKVc5rddaA
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE


Na co dzień nie tylko w święta 

 

Niech nam żyją wszystkie mamy 

Dziś życzenia im składamy 

Bo tak bardzo je kochamy 

Całujemy i ściskamy x2 

 

3. „Czyja to szafa?” – rozpoznawanie, nazywanie i segregowanie garderoby. 

Rozkładamy na dywanie ubrania przedstawiające męską i damską odzież i inne 

akcesoria, np. rajstopy, sukienki, szpilki, pantofle męskie, kapelusze, krawaty, korale. 

Dzieci wybierają kolejno przedmioty, nazywają je i próbują je przypisać do  kobiety 

lub mężczyzny. Na koniec wymieniają wszystkie części garderoby noszone przez 

kobiety i mężczyzn: Kobiety zwykle noszą…, Mężczyźni zwykle noszą… 

 

4. „W szafie rodziców” – zabawa matematyczna, dobieranie w pary elementów 

garderoby, przeliczanie liczby par i liczby pojedynczych elementów. Na wstępie 

rodzic wręcza dzieciom niedobrane w pary rękawiczki i skarpetki damskie i męskie. 

Dzieci próbują dobrać je w pary. Następnie wyjaśniają, dlaczego w taki sposób 

połączyły skarpetki; powinny wyjaśnić, że dwie takie same skarpetki (rękawiczki itd.) 

tworzą parę. Można także poprosić, żeby dzieci policzyły, ile jest pojedynczych sztuk 

i ile par można z nich skompletować. Następnie dzieci dzielą te elementy garderoby 

na dwie grupy. W jednej mają się znaleźć te, które mogą należeć do pań, a w drugiej 

te, które na pewno będą należeć do panów.  

 

 

5. Karta pracy str. 55 

 

6. „Jak pomóc mamusi?” – rozmowa kierowana po wysłuchaniu wiersza „Krasnoludki” 

Z. Staneckiej. 

 Krasnoludki  

Krasnoludki po kryjomu  

pomagają mamie w domu.  

To wyniosą worek śmieci,  

to zabawią młodsze dzieci. 

 A gdy czasu więcej mają,  

wtedy pranie poskładają  

lub zakupy wniosą w siatkach,  

choć to sprawa jest niełatwa.  

Bo gdy jesteś krasnoludkiem,  

ręce masz bardzo malutkie,  

małą głowę, małe nóżki, 

 mały brzuszek i paluszki. 

 Jednak, chociaż taki mały,  

jesteś miły i wytrwały,  



to ważniejsze jest od bródki,  

którą leśne krasnoludki bardzo 

 długo zapuszczają i od czapek,  

które mają krasnoludki znane 

 z bajek, te, co używają fajek.  

Ty nie musisz nosić brody  

ani czapki, ani fajki,  

żeby zostać krasnoludkiem 

 najprawdziwszym… tak jak z bajki.  

Zofia Stanecka  

 

Po wysłuchaniu wiersza dzieci opowiadają, jak krasnoludki w wierszu pomagają 

mamie (wynoszą śmieci, bawią dzieci, składają pranie, wnoszą zakupy). Rodzic pyta, 

czy dzieci też są takimi krasnoludkami, czy pomagają w domu, co robią.  

Dzieci kończą zdanie: Jestem krasnoludkiem, bo… lub Będę krasnoludkiem i…  

 

 


