
Niepubliczne Przedszkole „Miś” w Kutnie  

Nauczanie zdalne  

Grupa maluchów 

 22.06.2020 

 

Temat: Palcem po mapie  

 

Piosenka  obowiązująca w tym tygodniu: 

https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E 

1. „Wakacyjne zabawy” – zabawa naśladowcza. Rodzic wystukuje na dłońmi/ 

grzechotką rytmy o zróżnicowanym tempie i opisuje zabawy – dzieci naśladują.  

Przykładowe opisy: – Wspinasz się na wysoką górę, zbiegasz z górki. 

 – Wbiegasz do morza, tyłem uciekasz przed falami. – Zbierasz muszelki.  

– Płyniesz łódką: wiosłujesz wolno, raz z jednej strony, raz z drugiej, coraz szybciej, 

bardzo szybko. 

 Podczas przerwy w muzyce dzieci nieruchomieją. 

 

2.  „W co się spakujemy?” – przegląd podróżnych walizek, toreb, plecaków pod kątem 

rodzaju wyprawy i ilości zabieranego bagażu. Rodzic  układa na dywanie torby, 

walizki, plecaki, koszyki i plastikowe reklamówki. Dzieci nazywają wszystkie bagaże 

po kolei. Rodzic pyta: Do której torby zapakujesz swoje rzeczy, jadąc na wakacje? 

Dzieci wybierają rodzaj torby i ustawiają się przy niej. Swój wybór uzasadniają krótką 

wypowiedzią. 

 

3.  „Pakujemy się” – sporządzanie listy artykułów najpotrzebniejszych w podróży. 

Rodzic mówi: niedługo wakacje. Pojedziemy w ciekawe miejsca. Na pewno trzeba 

będzie odbyć długą podróż. Pomyślcie, co będzie potrzebne na czas podróży i pobytu 

na wakacjach. Następuje burza mózgów. Dzieci wymieniają nazwy potrzebnych 

rzeczy z uwzględnieniem miejsca pobytu, np. to, co przyda się w górach, nie musi być 

potrzebne na plaży, lub to, co będzie potrzebne w lesie, może nie przydać się w 

mieście.  

 

 

4. Proszę obejrzeć film pt. „Morska wyprawa”  

https://www.youtube.com/watch?v=XPat7Byj4VE 

https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E
https://www.youtube.com/watch?v=XPat7Byj4VE


5.  „Kolorowe piłeczki” – zabawa ruchowa przy muzyce. Rodzic daje dziecku po jednej 

piłeczce w 4 kolorach. Na środku pokoju układa chmurkę ze skakanek/wstążek. Dzieci 

maszerują przy muzyce po całej sali w rozsypce, ale nie wolno im wchodzić na 

chmurkę. Rodzic zatrzymuje muzykę i podnosi piłeczkę e danym kolorze. Na chmurkę 

wchodzą dzieci z piłeczką w kolorze prezentowanym przez rodzica, i skaczą jak 

piłeczki aż do pojawienia się muzyki. Wraz z utworem wychodzą z chmurki. Zabawę 

wielokrotnie powtarzamy.  

 

6.  „Ciężki plecak” – zabawa naśladowcza. Rodzic wyznacza tasiemką trasę i mówi: 

Idziemy dzisiaj na wycieczkę i bierzemy ze sobą plecaki. W plecaku są same 

potrzebne rzeczy. Plecak jest ciężki. Zakładamy ciężkie plecaki – dzieci naśladują tę 

czynność. I dalej: Idziemy wyznaczonym szlakiem. Dzieci naśladują dźwiganie 

plecaka, idąc po wyznaczonej trasie. 

 

 


