
 

 

Niepubliczne Przedszkole „Miś” w Kutnie  

Nauczanie zdalne  

Grupa maluchów 

 28.05.2020 

 

Temat: Magiczne słowa na co dzień i od święta 

Piosenka obowiązująca w tym tygodniu: 

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

1.  „Jak biją serca” – zabawa ruchowa z rytmicznym podskakiwaniem. Rodzic gra na 

bębenku, zmieniając tempo. Dzieci skaczą obunóż, zgodnie z podanym rytmem. 

Zwracamy uwagę, aby podczas podskoków stopy dzieci były złączone, a plecy proste.  

 

2. „W rytmie serca” – kontynuowanie rozpoczętych rytmów z wykorzystaniem 

liczmanów – serc, w dwóch wielkościach. Rodzic układa rytm, odczytuje go wspólnie 

z dzieckiem. Następnie dzieci kontynuują kolejno rytmy rozpoczęte przez rodzica, np. 

serce małe, serce małe, serce duże; duże, małe, duże; duże, duże, małe. Uwaga! 

Rodzic, rozpoczynając rytm, powinien ułożyć trzy sekwencje, by dzieci zauważyły 

prawidłowość. 

 

3. „Raz, dwa, trzy, mama patrzy” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci stoją 

przed linią startu w znacznej odległości od rodzica. Gdy rodzic jest odwrócony tyłem, 

dzieci biegną do niego, natomiast na hasło: 1, 2, 3, mama patrzy! – odwraca się do 

dzieci, które muszą stanąć nieruchomo. Jeśli dziecko się poruszy, wraca na miejsce 

startu. Rodzic znów się odwraca plecami i wszystkie czynności się powtarzają. Jeżeli 

dziecku uda się dobiec do rodzica, zostaje mamą/tatą i zabawa zaczyna się od nowa.  

 

4.  „Słoneczka dla mamy” – ćwiczenie grafomotoryczne. Dzieci otrzymują kartki 

i kredki. Ich zadaniem jest narysować odręcznie koło, dorysować promienie i ozdobić 

powstałe słońce. W tym celu dzieci najpierw zataczają dłonią okręgi w powietrzu 

przed sobą, potem z kredką nad powierzchnią kartki, na końcu rysują okrąg na kartce. 

Pociągają kredką po powierzchni kartki wielokrotnie, tak by narysowany okrąg był 

wyraźnie widoczny. Następnie dorysowują prostopadłe promienie i wypełniają 

kolorem wnętrze. 

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


 

 

5. „Całus dla Ciebie, całus dla mnie” – zabawa matematyczna z liczeniem, rozdawanie 

po równo, rozdawanie po jeden. Rodzic  kładzie pośrodku trzy misie: mamę, tatę i 

synka. Opowiada o nich: 

 To moja rodzina: mama, tata i brat. Bardzo ich kocham. Każdemu daję całusy. Całus 

dla mamy, całus dla taty, całus dla brata (przy każdym misiu rodzic kładzie jednego 

liczmana, dzieci przeliczają, ile ma każdy z nich).  

Kiedy jestem szczęśliwa, rozdaję dużo całusów. Całus, całus dla mamy (dwa 

liczmany), całus, całus dla taty (dwa liczmany) i tyle samo dla brata (kładzie jeden). 

Ile całusów ma mama? Czy brat ma tyle samo? (po przeczącej odpowiedzi rodzic 

dokłada jednego liczmana). Czy teraz ma tyle samo? Policzcie. Następnie rodzic daje 

dziecku sylwety (lub obrazki) trzech niedźwiadków (mama, tata, synek) i liczmany w 

kształcie ust. Prosi, aby dzieci dały wszystkim po jednym całusie, po dwa całusy, tyle 

samo co ja (kładzie po dwa, trzy liczmany przed swoimi sylwetami). Dzieci układają 

liczmany przed swoimi sylwetami, przeliczają, ile kto dostał całusów.  (liczmany 

dostępne poniżej). 

6. Karta pracy dla chętnych- puzzle paskowe (załącznik ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


