
 

 

Niepubliczne Przedszkole Miś  

nauczanie zdalne gr. Uszatków, dn. 29.03.2021r 

Temat dnia: Wielkie sprzątanie! 

 

Źródło obrazka : https://www.tapeciarnia.pl/97886_dzieci_wspolne_porzadki 

 

Piosenka obowiązująca w tym tygodniu  

„Kukułeczka” 

https://www.youtube.com/watch?v=HDZLlBE0Ng8 

1. „Powitanie” – zabawa integracyjna. 

Proszę przed rozpoczęciem zajęć przywitać się ze sobą różnymi częściami ciała. Rodzic 

nazywa po kolei każdy część ciała a dziecko powtarza za nim.  

2. „Co robię?” – zabawa naśladowcza 

Demonstrowanie przez Rodzica ruchem i głosem rożnych czynności wykonywanych w 

trakcie porządków: 

– mycie okien (pucu, pucu), 

– odkurzanie (buuu…), 



– spryskiwanie mebli i wycieranie kurzu (psik, psik), 

– mycie podłogi (chlap, chlap), 

– zamiatanie (szu, szu). 

3. „Porządki” – słuchanie wiersza H. Wojciechowskiej- Wtórniak, karta pracy 

strona 111 

Wysłuchanie wiersza Hanny Wojciechowskiej- Wtórniak.  Rodzic czyta wiersz następnie 

zadaje pytania: 

- jakie przedmioty do sprzątania występują w wierszu? 

- co robiła szufla i szczotka? 

- czego nie chciały dzieci? 

 

KARTA PRACY 111 

Proszę następnie rozpocząć pracę z kartą: wybieranie i nazywanie ilustracji 

przedstawiających przedmioty do sprzątania. . Należy pomóc dziecku jeśli jest to 

konieczne. Proszę także porozmawiać z dzieckiem na temat pomagania w domu przy 

sprzątaniu.  Odpowiadanie na pytania: Czy pomagasz sprzątać w domu? Jakie czynności 

wykonujesz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hanna Wojciechowska-Wtórniak 

Porządki 

 

 

 

 

 

Źródło obrazka https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/dzieci-sprzatanie-domu_1021255.htm 

Skacze szczotka: „pach, pach, pach!”, 

tak zamiata, że aż strach! 

A szufelka się przygląda, 

czy już śmieci nie ma w kątach. 

Kiedy kurze są na środku, 

woła głośno: „Chodź tu, kotku!” 

Szczotka tańczy: „buch, buch, buch!” 

i już pełny szufli brzuch. 

Teraz szuflę niosą dzieci 

i do kosza wrzucą śmieci. 

Już jest czysto w każdym kątku. 

– Dzieci nie chcą nieporządku. 

Źródło wiersza: H. Wojciechowska-Wtórniak, „Porządki” [w:] A. Ożyńska-Zborowska „Antologia literatury dla 

najmłodszych” 

 



4. „W moim pokoju” – zabawa usprawniająca aparat artykulacyjny 

                      

   Źródło obrazka https://panimonia.pl 

Rodzic prosi, aby dziecko wyobraziło sobie, że buzia to pokój, w którym panuje wielki 

bałagan. Wyjaśniamy dziecku :  

Zaraz w nim posprzątamy. Wycieramy wszystkie kurze (przesuwamy czubek języka po 

zewnętrznej stronie górnych zębów, od lewej do prawej strony), 

 myjemy okna, najpierw jedno, potem drugie (przesuwamy czubek języka po 

wewnętrznej stronie policzków),  

myjemy podłogę (dotykamy czubkiem języka raz górnych, a raz dolnych zębów). 

Pokój lśni czystością, jesteśmy zadowoleni ze swojej pracy (rozciągamy wargi w 

szerokim uśmiechu). 

5. „Ciepło – zimno” – zabawa ruchowa. 

Rodzic ukrywa przedmioty codziennie używane do sprzątania. Dziecko szukając je po 

domu/pokoju jest nakierowywane przez rodzica słowami ciepło i zimno   

 

 

 

 



6. „Co widzisz?” – zabawa doskonaląca pamięć wzrokową  

 

źródło obrazka https://www.globtroterek.com 

Rodzic demonstruje obrazek przedstawiający jedno pomieszczenie występujące w domu, 

np. kuchnię. Dziecko uważnie się przygląda. Musi postarać się zapamiętać jak najwięcej 

szczegółów. Następnie Rodzic chowa lub odwraca ilustrację. Prosi, aby dziecko 

wymieniło elementy, które znajdowały się na obrazku. Proszę powtórzyć zabawę, 

pokazując kolejne pomieszczenia – pomieszczenia dostępne w PDF pod nazwą 

pomieszczenia domowe. 

 

ZADANIE SPECJALNE  

Porządkowanie swojego pokoju 

Skoro WIELKIE PORZĄDKI to zadanie specjalne dla Uszatka. Pod zadaniem 

specjalnym kryje się , segregowanie klocków, układanie na półkach zabawek, książek, 

kompletowanie gier, temperowanie kredek  itp. Małe uszatki maja dzięki temu zadaniu 

doskonalić posługiwania się szczotką i szufelką oraz innymi narzędziami do utrzymaniu 

porządku.  

W załączniku będą mieli Państwo także obrazki do pokolorowania dla Uszatka  

https://www.globtroterek.com/

