
 

 

Niepubliczne Przedszkole Miś  

nauczanie zdalne gr. Uszatków, dn. 22.11.2021r 

Temat dnia: Oto ja! 

 

Piosenka obowiązująca w tym tygodniu ☺ 

Śpiewające Brzdące „Nasze emocje” 

Nasze emocje - YouTube 

1. „Idzie zima!” – zestaw zabaw ruchowych. 

Jest to jeden z zestawów ruchowych, który dzieci wykonują codziennie przez tydzień. 

Wpływa on w następujący sposób na dziecko: 

• kształci koordynację wzrokowo-ruchową 

• szybko reaguje na polecenia nauczyciela 

• doskonali reakcje równoważne. 

Zestaw ten otrzymają Państwo osobno w pliku pdf. 

2. „Moja ulubiona przytulanka” – zabawa dydaktyczna 

Przygotujcie ulubioną przytulankę Uszatka. Osoba dorosła mówi, że … (podajemy imię 

przytulanki) ma wielki problem, zapomniał/ła, jak nazywają się jej/jego części ciała. 

https://www.youtube.com/watch?v=kRJFN6V7TB4


Spróbujmy jej/jemu pomóc.  Przytulanka pokazuje swoje części ciała, a dzieci je 

nazywają.  

Poszukajcie w internecie piosenek utrwalających znajomość części ciała, potańczcie i 

pośpiewajcie. Ja sama podrzucę kilka linków na grupę :) 

3. „Policzmy co mam” – wysłuchanie wiersza z książki Rymowanki Przedszkolaka.  

 

 
Źródło obrazka printoteka.pl 

Rymowanki przedszkolaka  “Policzymy, co się ma”  

Policzymy, co się ma:   

Mam dwie ręce, łokcie dwa,   

Dwa kolanka, nogi dwie,   

Wszystko pięknie zgadza się.   

Dwoje uszu, oczka dwa,   

No i buzię też się ma.   

A ponieważ buzia je,   

Chciałbym buzie też mieć dwie!  

Źródło: „Rymowanki przedszkolaka”, wyd. Martel, Warszawa 2018. 



Utrwalcie z dzieckiem nazwy części ciała za pomocą wiersza. Uszatki nauczcie się go na 

pamięć, najlepiej metodą powtarzania. Osoba dorosła czyta, dziecko powtarza. Na koniec 

zastanówcie się i wymieńcie, które części ciała występują podwójnie.    

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. Pokaż rękę, pokaż nogę – zabawa ruchowa z muzyką. 

Włączcie ulubioną muzykę. Poruszajcie się w jej rytmie. Osoba dorosła wyłącza w 

pewnym momencie muzykę i wymienia konkretną część ciała. Dziecko pokazuje tę cześć 

ciała na sobie lub drugiej osobie. Zabawę możecie urozmaicać i zamieniać się rolami 😊 

6. Karta pracy: wykonaj zadania w KP2 s. 7 

Karta pracy w pdf 😊 

 

 

 



 

 

7. Kolory emocji – praca plastyczna. 

 

źródło obrazka gawex.pl 

Przygotujcie farby i wybierzcie kolory, które kojarzą się wam ze szczęściem, radością, z 

czymś miłym. Pomalujcie sobie dłonie i odbijacie je na kartce, tworząc dowolne 

kompozycje. 

 

 

 

 

 

 


