
 

 

Niepubliczne Przedszkole „Miś” w Kutnie  

Nauczanie zdalne  

Grupa starszaków 

 28.05.2020 

 

Temat: O miłości 

Piosenka obowiązująca w tym tygodniu: 

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

1. „Co to jest miłość?” – rozmowa na temat uczuć, próby nazwania i zdefiniowania 

uczuć, nastrojów i stanów emocjonalnych. Rodzic daje dzieciom sylwetę serca. 

Następnie rozpoczyna z dziećmi rozmowę na temat uczuć, nastrojów i stanów 

emocjonalnych:  

– Z czym kojarzy się serduszko, serce?  

– Co to jest miłość?  

– Co znaczy „kochać kogoś”?  

– Co znaczy „być zakochanym”?  

– Kogo kochają dzieci? A kogo dorośli? 

 – Czy można dać komuś z miłości serce? Co to znaczy? 

 

1. „Rodzina na spacerze” – zabawa ruchowa, w zabawie uczestniczą rodzice i dzieci 

tworząc rodziny. Rodziny siadają w siadzie skrzyżnym w wymyślonych domkach. 

Podczas słuchania muzyki rodziny wstają i spacerują po pokoju. . Dziecko porusza się 

„w kucki”. Na przerwę w muzyce wracają do swoich domków i rolę dziecka 

przejmuje ktoś inny. 

Poruszamy się so melodii : https://www.youtube.com/watch?v=yrU0W-cIXd0 

 

2. „Kocham moich rodziców, bo…” – rundka słowna, wymienianie powodów, dla 

których kocha się swoich rodziców, pogłębianie więzi rodzinnych. Dziecko powinno 

zamknąć na chwilę oczy i przypomnieć sobie, co rodzice robią dla nich, jak okazują 

im miłość, jak się poświęcają. Po chwili można rozpocząć rundkę. Niech dziecko 

kolejno dokończy zdanie: Kocham moich rodziców, bo… Rodzic powinien zachęcić 

dziecko do tworzenia własnych wypowiedzi, do niepowielania odpowiedzi. Warto 

zwrócić uwagę na niematerialny aspekt miłości rodzicielskiej. 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE
https://www.youtube.com/watch?v=yrU0W-cIXd0


 

3.  „Maluję portrety” – wyjaśnienie pojęcia „portret”, malowanie na jednorazowych 

talerzykach portretów rodziców, dekorowanie pracy. Rodzic prezentuje ilustracje, 

zdjęcia i reprodukcje przedstawiające portrety i opowiada dzieciom o tej formie dzieł: 

 

 



 
 Portret to obraz, rysunek lub zdjęcie przedstawiające wygląd zewnętrzny osoby. Z 

portretu możemy się dowiedzieć, jak osoba wyglądała, jakie miała oczy, włosy, w co 

się ubierała. Najczęściej na portrecie znajduje się jedna osoba. Portret może 

przedstawiać całą postać, samą głowę lub popiersie. W dawnych czasach, gdy nie 

znano jeszcze fotografii, malowanie portretów było bardzo popularne. Najczęściej na 

dawnych portretach możemy zobaczyć królów, królowe, bogatych mieszkańców 

miast, rycerzy. Dziś portrety to przeważnie zdjęcia wykonywane na różnych 

uroczystościach lub do dokumentów.  

 

Następnie rodzic zaprasza dzieci do wykonania portretów rodziców – dzieci decydują, 

czy namalują całą postać czy popiersie, malują farbami plakatowymi na 

jednorazowych papierowych talerzykach. Brzegi talerzy dekorują plasteliną, 

koralikami, cekinami, brokatem. Z tyłu talerzyków można przymocować taśmą 

klejącą pętelkę ze wstążki – wówczas będzie można zawiesić portrety.  

 

4. „O czym marzą rodzice?” – burza mózgów, rozważania na temat marzeń dorosłych, 

czym się różnią od dziecięcych. Dzieci siadają na dywanie, zamykają oczy i słuchają 

rodzica: 

 Marzenie to częste myślenie, mówienie o tym, co bardzo chcemy mieć, co bardzo 

chcemy robić lub dostać, czego nam brakuje. Pomyśl, o czym marzą Twoi rodzice, 

czego bardzo chce mama, a czego tata.  



Dzieci otwierają oczy i opowiadają o marzeniach rodziców, słuchają wypowiedzi 

innych dzieci. Następnie znów zamykają oczy i przypominają sobie własne marzenia. 

Opowiadają o nich i porównują z marzeniami rodziców: czy są takie same, czy mogą 

się spełnić, czy dzieci mogą pomóc je zrealizować. 

 

5. „Wesoło, smutno, do spania” – zabawa muzyczno-relaksacyjna. Rodzic odtwarza 

fragmenty kilku utworów. Dzieci słuchają muzyki, leżąc. Po każdym wysłuchanym 

fragmencie siadają i próbują określić swoimi słowami charakter muzyki. Rodzic 

wykorzystuje następujące utwory do zilustrowania wesołej muzyki   „Cha-cha- -cha”, 

muzyki smutnej – „Jezioro łabędzie” P. Czajkowskiego, muzyki do spania – 

„Calineczka” 

Podkład do muzyki : 

 

Cha- cha – cha : https://www.youtube.com/watch?v=alMdyLefgWw 

Jezioro łabędzie: https://www.youtube.com/watch?v=C7Yi0CdtTc4 

„Calineczka”: https://www.youtube.com/watch?v=knjXGnR8MDE 

 

6. Karta pracy policz serca 

7. Origami- w załączniku udostępniam Państwu instrukcję złożenia serca. Proszę 

spróbować z dzieckiem zrobić przynajmniej 2 i podarować komuś w prezencie  

 

https://www.youtube.com/watch?v=alMdyLefgWw
https://www.youtube.com/watch?v=C7Yi0CdtTc4
https://www.youtube.com/watch?v=knjXGnR8MDE

