
 

 

Niepubliczne Przedszkole Miś  

nauczanie zdalne gr. Uszatków, dn. 30.03.2021r 

Temat dnia: Pudełkowy świat 

 

 

Piosenka obowiązująca w tym tygodniu  

„Kukułeczka” 

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

1. „Przybij piątkę i dziesiątkę!” – zabawa integracyjna. 

Proszę przed rozpoczęciem zajęć przywitać się ze sobą poprzez przybicie piątki jedną 

ręką oraz przybicie dziesiątki dwiema rękami. 

2. „Zaraz wszystko posprzątamy” – zabawa bieżna 

Przy dźwiękach dowolnej piosenki Uszatek swobodnie biega po pokoju. Na przerwę w 

muzyce zatrzymuje się i naśladuje podnoszenie papierków z ziemi i wkładanie ich do 

kieszeni. Po skończonej zabawie Dziecko naśladuje wyrzucanie papierków z kieszeni do 

kosza. Mogą Państwo również przygotować małe pogniecione kartki papieru/ starej 

gazety, aby zabawa była jeszcze bardziej realistyczna.  



3. „Pudełkowy świat” – zabawa konstrukcyjna inspirowana wierszem „Kosz” A. 

Frączek;  

Wysłuchanie wiersza Agnieszka Frączek „Kosz”. Rodzic czyta wiersz następnie zadaje 

pytania: 

- jak miał na imię chłopiec z wiersza? 

- w jakie inne przedmioty zamienił w wierszu Paweł? 

- czy jego zabawa była dobra / czy tak można bawić się koszem na śmieci? 

- do czego służy kosz na śmieci? 

Agnieszka Frączek 

Kosz 
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– Ktoś postawił dziś pod słupem 

kosz blaszany… Ale super! – 

cieszy się rozbójnik Paweł. 

– Świetnie będę miał zabawę! 

Kosz zamienić można w statek, 

czołg, samolot lub armatę, 

można dać do środka nurka 



i się turlać po pagórkach. 

Z klapy można zrobić zbroję 

i w tej zbroi toczyć boje, 

można ciągnąć ją na sznurku 

albo toczyć po podwórku, 

aż powstanie hałas taki, 

że sąsiedzi umkną w krzaki. 

Można, 

można… 

– Nie ma mowy! 

Wybij sobie figle z głowy! – 

pan dozorca nadbiegł z krzykiem, 

– Co ja mam z tym rozbójnikiem…! 

Czołg? 

Armata?! 

Rycerz w zbroi?!!! 

Chciałbyś się w ten kosz wystroić? 

Przecież wszyscy – nawet dzieci – 

wiedzą, że to kosz na śmieci! 

Źródło: A. Frączek, „Dobre obyczaje czyli z przyrodą za pan brat”, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2009, s. 40 

 



4. „Rozpędzanie chmurek” – zabawa oddechowa/relaksacyjna; utrwalanie 

prawidłowego toru oddechowego. 

 

Źródło obrazka pieknoumyslu.com 

Proponuje zrobić tą zabawę wspólnie z Dzieckiem Uszatek i Rodzic znajduje się w 

pozycji leżącej na plecach, rozluźnione mięśnie, nogi ugięte w kolanach, stopy przylegają 

do podłogi. Wszyscy wciągają powietrze nosem, płynnym ruchem kolistym unosząc ręce 

„rozpędzając chmurki” i kładąc je na podłodze za głowę. Ponieważ ręce nie „rozpędziły 

chmurek” teraz przy powrocie rąk do pozycji wyjściowej Rodzic i Uszatek pomagają 

sobie dmuchaniem „rozpędzić chmurki” wdychając powietrze. 

5. Pudełkowe kręgle – zabawa ruchowa z elementami toczenia. 

Proszę zaznaczyć miejsca, w których mają stać kręgle - pudełka oraz miejsce, sprzed 

którego Uszatek będzie toczyć piłkę, próbując strącić „pudełkowe kręgle”. Proponuje 

rodzinne zawody  Zapisujcie swoje punkty i umówcie się na jakąś nagrodę dla 

zwycięzcy  

6. Pudełkowe zabawki– praca plastyczna. 
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Podrzucam Państwu kilka propozycji zabawek z pudełka  Możecie także sami razem z 

Uszatkiem, cos wymyśleć. Proszę jak zawsze o wysłanie mi zdjęć lub wstawienie ich na 

grupę. 



 

 

 

 



 

 

 



ZADANIE SPECJALNE  

Pudełkowy tor przeszkód 

Pobawmy się pudełkami na maksa! Drogi rodzicu ułóż tor przeszkód z pudełek 

różnej wielkości i tego co znajdziecie w domu. Uszatek musi pokonać tor, 

przeskakując przez przeszkody, czołgając się pod nimi CO TYLKO DUSZA 

ZAPRAGNIE  Oczywiście proszę o zdjęcia wa 

szych torów  


