
Niepubliczne Przedszkole „Miś” w Kutnie  

Nauczanie zdalne  

Grupa maluchów 

 24.06.2020 

 

Temat: Nad morzem 

 

Piosenka  obowiązująca w tym tygodniu: 

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

 

1.  „Nauka pływania” – zabawa ruchowa z wymachami ramion. Dzieci leżą na dywanie 

na brzuchu, ręce wyciągnięte przed sobą. Na sygnał (np. machnięcie chorągiewką) 

naśladują pływanie dowolnym stylem. Następnie leżą na plecach, a na sygnał rodzica 

naśladują pływanie w dowolnym stylu.  

 

2. „Jak ziarnka piasku” – badanie dotykiem i porównywanie sypkości piasku, kaszy 

manny, maku, wypowiedzi na temat doznań, badanie własności fizycznych. Rodzic 

ustawia w przezroczystych pojemnikach piasek, mak, kaszę mannę. Dzieci przez 

swobodne manipulowanie, dotykanie, przesypywanie, dmuchanie, ważenie w rękach 

badają właściwości materiałów sypkich. Rodzic mówi: W naczyniach mamy tyle samo 

kaszy, maku i piasku.  

 

Co jest najcięższe?  

Co jest najlżejsze? 

 Co do czego służy?  

Z czego można budować zamki?  

Jaki piasek jest najlepszy do zabawy?  

 

3. „Po łące biega lato” – nauka piosenki, omówienie jej treści i nastroju, zabawa 

inscenizowana przy piosence. Rodzice, członkowie rodziny– „kwiaty” ustawiają się 

w różnych miejscach z rękami skierowanymi ku górze.  Podczas pierwszej i drugiej 

zwrotki dziecko – „lato” biega drobnymi kroczkami pomiędzy „kwiatami” i wita się 

z nimi ukłonem. Na słowa trzeciej zwrotki: Gdy lato jest zmęczone – „lato” powoli 

kładzie się na podłodze i udaje, że śpi.  

 

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


4.  „Samotny biały żagiel” – kreślenie linii falistych na powierzchni kartonu, składanie 

z białych kwadratów żaglówki i naklejanie. Rodzic prezentuje ilustracje 

przedstawiające żaglówki.  

 
 

 
 



 
 

 
 



Oglądanie tych ilustracji będzie inspiracją dla dzieci do zajęć plastycznych. Rodzic 

układa białe lub jasnoniebieskie kartki A4, kredki w różnych odcieniach niebieskiego i 

fioletu, klej i po dwa kwadraty tej samej wielkości dla każdego dziecka. Następnie 

pokazuje i objaśnia wszystkie czynności: najpierw na kartce dzieci rysują linie faliste 

w różnych odcieniach. Są to fale. Następnie objaśnia zasadę składania kwadratów tak, 

aby powstała żaglówka. Jeden duży kwadrat dzieci składają na pół, przeciągając linię 

zgięcia palcem. Następnie zaginają złożony już kwadrat po obu stronach, tak aby 

kształtem przypominał łódkę. Tak ukształtowany kwadrat przyklejają na środku kartki 

(na falach). Kolejny kwadrat zaginają na pół i przyklejają prostopadle do łódki. W ten 

sposób powstaje żaglówka.  

 

5. „Muszelkowy rytm” – kontynuowanie rytmu według wskazówek rodzica. Na stole są 

rozsypane muszelki w różnych kształtach i o różnej wielkości. Rodzic układa z 

muszelek wzór i mówi, np. muszelka duża, muszelka mała, muszelka mała (i tak trzy 

sekwencje, by dziecko mogło wychwycić rytm). Zadaniem dzieci jest ułożyć taki sam 

rytm. Rodzic dwukrotnie mówi i układa, a później wydaje tylko polecenia słowne. 

Dzieci samodzielnie układają muszelki według usłyszanego schematu.  

 

6. „Z której strony wieje wiatr?” – zabawa badawcza w ogrodzie, badanie kierunku 

wiatru za pomocą chorągiewki. Dzieci biegają swobodnie po ogrodzie trzymając 

chorągiewki. Na sygnał: Stój! – zatrzymują się, podnoszą chorągiewki i w tej pozycji 

obserwują zachowanie chorągiewki na wietrze (można użyć pasków krepiny lub 

wstążek tekstylnych), określają kierunek i siłę wiatru. 

 

7. „Zbieramy muszelki” – zabawa naśladowcza. Na sygnał: Zbieramy muszelki! – 

dzieci udają się na „plażę” i naśladują zbieranie muszelek. Zabawie towarzyszy 

muzyka. 


