
 

 

Niepubliczne Przedszkole „Miś” w Kutnie  

Nauczanie zdalne  

Grupa starszaków 

 29.05.2020 

 

Temat: Śpiewajmy wszyscy razem 

Piosenka obowiązująca w tym tygodniu: 

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

 

1. „Idą goście, więc skaczemy radośnie ” – zabawa ruchowa z podskokami. Dziecko– 

posuwa się podskokami pajaców (podskok rozkroczno-zwarty). Rodzic wyklaskuje 

rytm podskoków. Gdy dziecko dotrze do rodzica, następuje zamiana ról.  

 

2.  „Idą goście” – przygotowanie do przyjęcia gości, dekorowanie stołu. Rodzic 

pokazuje dziecku jak układa się talerze, szklanki, sztućce na stole. Pokazuje jak można 

udekorować stół na przyjście gości. Po czym dziecko samodzielnie próbuje 

uszykować nakrycie stołu przy swoim miejscu. 

 

 

3. „Mamusia” i „Tatuś” – powtórzenie i utrwalenie wierszy 

 „Mamusia” – Małgorzata Strzałkowska 

 

Motylek ma mamę 

i żaba i ćma 

i słonik i konik 

i kotek i ja. 

Lecz moja mamusia 

jest inna troszeczkę. 

Dlaczego? Nie wiecie? 

Pomyślcie chwileczkę... 

 

Nikt jeszcze nie odgadł? 

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


Naprawdę nie wiecie? 

Bo ona mnie kocha 

Najmocniej na świecie! 

,,Tatuś” - Małgorzata Strzałkowska 

 

Tatusiu! Tatusiu! 

Biegnijmy do lasu! 

Tatusiu! Tatusiu! 

Narobimy hałasu! 

 

Zawołamy do sowy 

i ptaków na niebie, 

że nikt nigdy nie był 

wspanialszy od ciebie! 

 

Nie krzyczy się w lesie? 

No tak ... więc posłuchaj, 

jak ci to wyszepczę 

cichutko do ucha ... 

Kocham cię.” 

 

4. „Wesołe tańce” – popularne zabawy taneczne do utworów: 

 „Kaczuszki”,  

 „Jedzie pociąg z daleka”,  

 „Dwóm tańczyć się zachciało” itp.  

 Taniec na gazecie – rodzic z dzieckiem tańczy tak, by nie dotknąć podłogi. Po 

każdej przerwie w muzyce gazeta jest składana na pół.  

 

5.  „Festyn rodzinny” – zaproszenie do zabawy, zorganizujcie sobie domowy festyn 

rodzinny. Może odbywać się on np. na kocu.  Zorganizujcie poczęstunek dla siebie i 

dziecka. Podzielcie się na role jakie będziecie odtwarzać i spędźcie ten czas tak 

jakbyście byli na prawdziwym festynie. Oto propozycje zabaw:  

– „Tańczymy lambada, małego walczyka…” – taniec w kole. Po odśpiewaniu każdej 

zwrotki tańczący łapią się za wymienione części ciała: ręce, ramiona, uszy, kolana itd.  

– wyścig w workach  

–kręcenie  kołami hula-hoop; wygrywa ta osoba , która będzie robiła to najdłużej.  

– „Domek” –dzieci i rodzice poruszają się w rytm muzyki między kołami hula-hoop. 

Gdy muzyka cichnie, muszą szybko wejść do koła – „domku”. 

– „Przeciąganie liny” 

– Malowanie dzieciom twarzy 

 

 


