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Nauczanie zdalne  

Grupa starszaków 
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Temat: Wszędzie mieszkają dzieci 

Piosenka  obowiązująca w tym tygodniu: 

https://www.youtube.com/watch?v=g0vsAvCRI90 

 

1. „Przywitajmy się” –Dziecko maszerują przy muzyce w różnych kierunkach. Pauza 

jest sygnałem do zatrzymania się. Rodzic wydaje wówczas polecenie, jakimi 

częściami ciała dzieci mają się z nim przywitać (dotknąć), np. Witamy się plecami, 

łokciami, kolanami, stopami. Dzieci podchodzą do rodzica i wykonują polecenie. 

Pojawienie się muzyki oznacza ponowne poruszanie się krokiem marszowym. 

 

2. „Moja dłoń” – wysłuchanie wiersza z pokazywaniem poszczególnych palców, 

nazywanie ich, zginanie, zapamiętanie ich nazw. 

 

 

 Moja dłoń  

Przy każdej ręce 

 Palców jest pięć. 

 Przelicz je wszystkie, 

 Jeśli masz chęć!  

 

Pierwszy malutki, 

 Śmiesznie się zgina 

Patrząc na niego  

– Śmieje się mina!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=g0vsAvCRI90


Drugi serdeczny,  

Często się stroi. 

Niczego w życiu  

On się nie boi.  

 

Trzeci środkowy, 

 Wysoki taki,  

Niczym przy szosie, 

 Drogowe znaki. 

 

 Kolejny, czwarty  

Też jest niezbędny.  

Grozi – gdy trzeba,  

Wskazuje błędy! 

 

 Piąty – zwą kciukiem. 

 Jest bardzo ważny!  

Choć jego wygląd...  

Niezbyt poważny.  

 

Przy każdej ręce,  

Palców jest pięć. 

 Przelicz je wszystkie, 

 Jeśli masz chęć! 

Rodzic pierwszy raz recytuje wiersz, unosząc po kolei wszystkie palce, o których mowa 

w tekście. Podczas kolejnej recytacji dzieci wskazują swoje palce, najpierw jednej dłoni, 

potem drugiej, następnie jednocześnie obu dłoni. W następnej kolejności, w celu utrwalenia, 

rodzic pokazuje dowolny palec, a dzieci podają jego nazwę. 

3. „Co to jest przyjaźń?” – rozmowa na temat pozytywnych uczuć i emocji. Rodzic 

zachęca dziecko, by spróbowało ustalić, kto jest ich przyjacielem w grupie 

rówieśniczej, lub kręgu znajomych dzieci. Wspólnie analizuje z dziećmi sytuacje 

świadczące o lojalności i wzajemnej sympatii (wspólne zabawy, zainteresowania). 

Dzieci opowiadają o przyjaciołach i sytuacjach, które udowodniły ich bliskość 

i zaangażowanie. 



4. „Kotek pod płotek” – zabawa ruchowa z czworakowaniem. Dzieci, czworakując, 

poruszają się swobodnie po pokoju i naśladują koty. Słysząc hasło: Uwaga, pies! 

Kotek na płotek! – zajmują miejsca na podwyższeniach (krzesła, łóżko) i zastygają 

w bezruchu, a na hasło: Kotek pod płotek! Myszka! – kładą się i czołgają, próbując 

złapać mysz.  

 

5.  „Koperta” – składanie kopert z papierowych kwadratów. Rodzic demonstruje 

dzieciom papierową kopertę wykonaną z kartki.  

Zadaje pytania:  

– Jak myślicie, co to jest?  

Do czego służy koperta?  

– Z czego jest zrobiona? 

 – Gdzie można kupić koperty?  

– Jak myślicie, czy można samemu zrobić kopertę?  

 

Dzieci próbują składać kartki tak, by powstała prezentowana forma. W razie potrzeby 

rodzic pokazuje kolejne etapy tworzenia koperty (składanie do siebie przeciwległych 

końców, sklejanie). Następnie  dziecko w prawym górnym rogu rysuje wzór znaczka 

pocztowego, a kształt obrysowuje flamastrem linią falistą według wzoru. 

 

Poniżej szablon koperty 

 



 
 

6. „Mój dzisiejszy nastrój”- proszę aby dziecko w załączonej ramce narysowało swój 

dzisiejszy nastrój. 


