
 

 

 

 

Niepubliczne Przedszkole „Miś” w Kutnie  

Nauczanie zdalne  

Grupa starszaków 

 1.06.2020 

 

Temat: Różne dzieci różnie mówią 

Piosenka obowiązująca w tym tygodniu: 

https://www.youtube.com/watch?v=HnssMcCpO70 

Zapraszam do obejrzenia filmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0 

1. „Samolotem dookoła świata” – zabawa ruchowa. Rodzic (prowadzący) zachęca 

dziecko, by naśladowało lot samolotu. Początkowo pojazd przygotowuje się do startu, 

rozpędza i wzbija się w przestworza. Leci wysoko, zmienia kierunek lotu i szczęśliwie 

ląduje. Dzieci, stosując się do sugestii prowadzącego, naśladują prowadzenie 

maszyny.  

 

2. „Mucha w mucholocie”- taniec do piosenki dostępnej w linku 

https://www.youtube.com/watch?v=IueASDp61bc 

 

 

3.  „Muzyka z różnych stron świata” – słuchanie muzyki. Wysłuchanie muzyki 

z różnych zakątków świata. Rodzic wspólnie z dziećmi zastanawia się: 

 – Z czym kojarzy się ta muzyka?  

– Czy muzyka może opowiedzieć coś o różnych zakątkach świata?  

– Jakie kolory i smaki kojarzą się z utworami?  

Następnie raz jeszcze prezentujemy utwory i zachęcamy dzieci do poruszania się 

w rytm usłyszanej muzyki. 

https://www.youtube.com/watch?v=HnssMcCpO70
https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0
https://www.youtube.com/watch?v=IueASDp61bc


Muzyka afrykańska https://www.youtube.com/watch?v=-ivmMcK5zaE 

Muzyka peruwiańska : https://www.youtube.com/watch?v=RI9-GlIzIzY 

Muzyka indiańska: https://www.youtube.com/watch?v=hOlfCqPisEA 

Muzyka chińska: https://www.youtube.com/watch?v=vD7mt8F4Yiw 

 

4. „Dookoła świata” – zabawa poznawcza z użyciem globusa. Rodzic zachęca dziecko, 

by wprawiało globus w ruch i zatrzymywało go, wskazując dowolny punkt. Rodzic 

przedstawia dziecku nazwę wskazanego miejsca i na podstawie atlasu geograficznego 

opowiada o nim (określa położenie, klimat, wymienia występujące tam zwierzęta itp.). 

Dzieci wspólnie z nauczycielem próbują utrwalić nowe informacje na temat wód 

i lądów. 

 

5. „Mieszkańcy różnych krajów” – zabawa logopedyczna. Rodzic zachęca dzieci, by 

wyobraziły sobie, że pochodzą z egzotycznego miejsca, gdzie mówi się równie 

egzotycznym językiem. Proponuje, by dzieci spróbowały mówić językiem kraju, 

w którego nazwie schowały się sylaby stanowiące wszystkie „słowa” tego języka. 

Język „ożywa” dzięki uczuciom, które dzieci spróbują wyrazić. Wśród nich powinny 

znaleźć się między innymi: radość, gniew, smutek.  

 

Rodzic zachęca do improwizacji, proponując np. język kraju Lalami: 

 W kraju Lalami panuje radosny nastrój, gdyż wszyscy mieszkańcy mają dziś jakieś 

swoje małe święto. Dzieci nadają ciepłą barwę wypowiadanym w ciągu sylabom: la-

la-mi. W wersji trudniejszej rodzic proponuje, by dzieci spróbowały swoich sił jako 

tłumacze, którzy podają poprawne imiona. Odgadując, jaka sylaba ukryła się 

w imieniu, są w stanie ustalić nazwę państwa. Rodzic do każdej wypowiedzianej 

sylaby imienia dodaje la, np. Ola – lala, Kala – siala, Tola – mekla. Dzieci próbują 

odgadnąć imiona i wskazać dodawane sylaby. 

 

6.  Ćwiczenia artykulacyjne i fonacyjne oraz ćwiczenia kształtujące słuch 

fonematyczny. Apacji mówią tylko apa, apa..., mieszkańcy Epecji – epe, epe..., 

mieszkańcy Upucji – upu, upu..., Ipicji – ipi, ipi..., Opocji – opo, opo..., Ypycji – ypy, 

ypy... (w wersji trudniejszej: Atlacja i język a tla, Etlecja – język e tle, Utlucja – u tlu, 

Itlicja – i tli, Otlocja – o tlo. Dzieci wyruszają w „podróż po świecie” – spacerują 

swobodnie po pokoju i próbują rozmawiać z napotkanymi 

„podróżnikami”(domownicy). Mówić mogą tylko w swoim języku.  

 

7.  „Dzieci świata” – kolorowanie mapy świata, rozmowa na temat mieszkańców 

rożnych kontynentów, wykonanie ćwiczeń w kartach pracy. Dzieci kolorują 

kontynenty zgodnie z kolorami ich konturów. Próbują odgadnąć, z jakich 

kontynentów pochodzą dzieci przedstawione na ilustracjach. (karta pracy str. 23) 

 

8. „Dzieci w domkach – dzieci na spacer” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Rodzic 

wyznacza na podłodze linię skakanką lub kredą. Proponuje, by dziecko na umówione 

https://www.youtube.com/watch?v=-ivmMcK5zaE
https://www.youtube.com/watch?v=RI9-GlIzIzY
https://www.youtube.com/watch?v=hOlfCqPisEA
https://www.youtube.com/watch?v=vD7mt8F4Yiw


hasło, np.: Dzieci na spacer! sprawnie ustawiło się  wzdłuż wyznaczonej linii. Na 

hasło: Dzieci w domkach! – dzieci siadają na podłodze w siadzie skrzyżnym. 

 

9. „Taniec dzieci świata” – zabawa muzyczno-ruchowa. Rodzic włącza muzykę 

z różnych stron świata, a dzieci po kolei w rytm tej muzyki wykonują dowolne ruchy 

lub gesty.  


