
 

 

Niepubliczne Przedszkole „Miś” w Kutnie  

Nauczanie zdalne  

Grupa maluchów 

 26.05.2020 

 

Temat: Dobrze być z rodzicami 

Piosenka obowiązująca w tym tygodniu: 

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

1. „Lekarz czy lekarka?” – ćwiczenie słownikowe, tworzenie męskich i żeńskich form 

nazw zawodów. Rodzic prezentuje obrazki kobiet i mężczyzn wykonujących te same 

zawody, np. policjant i policjantka, lekarz i lekarka, kucharz i kucharka. Dzieci 

dobierają obrazki w pary, rozpoznają zawody i nazywają osoby, które je wykonują, 

podając formę męską i żeńską.  

 

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


 
 

 

 

 



 
 

 

2. „Do kogo toczy się piłka?” – zabawa z piłką. Dzieci, rodzice oraz rodzeństwo siedzą 

na podłodze. Toczą do siebie piłkę, podając imię nadawcy i adresata, np. Od Maćka 

do Julki. 

 

3. „Życzenia dla mamy i taty” – nauka wierszyka.   

 

 

Dużo słońca życzę Ci (dzieci stoją i rytmicznie kołyszą rękami nad głową)  

i radosnych wszystkich dni. (obracają się dookoła własnej osi, trzymają ręce na 

biodrach)  

Zdrowia przez calutki rok, (wykonują pięć kroków do przodu, na słowo: rok 

zatrzymują się) 

niech zmartwienia pożre smok (wykonują pięć kroków do tyłu, na słowa: smok, 

smok, smok – akcentują i podkreślają „straszącym” gestem rąk, na każdym słowie 

smok – energiczne prostują palce dłoni.) 



 

4. „Nasza rodzina” – tworzenie modeli rodziny, przeliczanie i nazywanie członków 

rodziny. Dzieci z pomocą rodziców opowiadają, kto wchodzi w skład ich rodziny. 

Przeliczają osoby, które z nimi mieszkają, pokazują odpowiednią liczbę na palcach. 

Na zakończenie rodzic wymienia różne osoby z otoczenia dzieci i prosi, aby określały, 

czy to rodzina czy nie rodzina, np. mama, sąsiad, brat, dziadek, pani w przedszkolu, 

babcia, lekarka, tata, koleżanka mamy. 

 

5.  „I kto to mówi?” – zagadki słuchowe, rozpoznawanie głosów kobiecych i męskich. 

Rodzic przygotowuje nagrania piosenek, wierszy, bajek, arii operowych w wykonaniu 

kobiet i mężczyzn. Odtwarza dzieciom krótkie fragmenty nagrań, a dzieci rozpoznają, 

czy to głosy męskie czy kobiece. Uwaga! Zabawę można utrudnić, odtwarzając po 

dwa, trzy nagrania partiami. Dzieci wtedy muszą zapamiętać, jakie głosy kolejno 

usłyszały, np. kobieta, mężczyzna, kobieta.  

 

 

6.  „Jak śpiewa mama, jak śpiewa tata?” – zabawa wokalna. Zabawa łączy w sobie 

elementy improwizacji wokalnej i modulacji barwy głosu. Dzieci i rodzice ustalają, że 

kobiety śpiewają wysokim głosem, a mężczyźni – niskim. Następnie dziecko 

prezentuje, jak jego imię zaśpiewałaby mama, a jak zaśpiewałby tata. Zabawę 

rozpoczyna rodzic.  

 

7.  „Wyścig na wysokich obcasach” – zabawa naśladowcza. Dzieci bez kapci, najlepiej 

na bosaka, spacerują po pokoju. Na hasło: Buty na obcasach – biegają we wspięciu na 

palce. Rodzic zwraca uwagę, aby pięty były całkowicie oderwane od podłoża. Po 

krótkim biegu następuje odpoczynek, czyli marsz na całych stopach. 

 

 

8. Karta pracy- pokoloruj obrazek dla mamy. 


