
25.05.2020- 29.05.2020 

Temat tygodnia: Niby tacy sami, a jednak inni 

 

Cele ogólne  

• kształtowanie postawy tolerancji,  

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, 

 • wzmocnienie poczucia własnej wartości. 

Cele operacyjne  

Dziecko:  

• rozumie znaczenia słowa tolerancja, 

 • odpowiada na pytania dotyczące opowiadania, 

 • wskazuje swoje pozytywne cechy. 

 

Poniedziałek – 25.05.2020 

Temat dnia: Tolerancja 

 

Witam Was Kochane Skrzaty! 

Jestem bardzo ciekawa, jak minął Wam weekend? Mam nadzieje, że ciekawie  

i bezpiecznie 😊 już strasznie dawno Was wszystkich nie widziałam☹ jestem 

ciekawa, jak bardzo urośliście! 😊 i co tam u Was słychać😊jeśli to możliwe, 

proszę prześlijcie mi swoje zdjęcia- mogą być nawet niezwiązane z zajęciami😊 

bo chciałabym pod koniec tego tygodnia stworzyć prezentację z wami 

wszystkimi😊 wiem, że to bardzo dziwny czas dla nas wszystkich ale mam 

nadzieje, że to już szybko minie i już wspólnie będziemy wspominać te dni. 

Dziękuję Wam za starannie wykonane prace, których zdjęcia otrzymałam – 

naprawdę jestem z Was dumna! Prace są przepiękne😊 Mam nadzieję, że 

nadal będziecie się dobrze bawić, biorąc udział w zajęciach i ćwiczeniach 😊 

także już nie przedłużam i zaczynamy! 

Chciałabym abyśmy ten tydzień przywitali piosenką, jestem pewna, że ją 

doskonale pamiętacie: 

Witaj …(tutaj imię) /*2 

Jak się masz? /*2 

Wszyscy Cię kochamy / *2  



Bądź wśród nas! /*2  

Kiedy już rodzice Cię przywitali, teraz proszę przywitaj ich! Na pewno będzie 

im bardzo miło😊 

Zapraszam Cię teraz do udziału w zabawie oddechowej Wesoły wiaterek.  

Potrzebne Ci będą:  

Kolorowe wstążki lub kawałki krepiny, 

tamburyn/ bębenek 

Mama lub tata zagrają na tamburynie, a Ty,  machając wstążkami, biegaj po 

pokoju. Kiedy dźwięk instrumentu cichnie, proszę,  zatrzymaj się i, wciągając 

powietrze nosem, wydmuchują je na wstążkę, tak aby się poruszała. Jestem 

pewna, że wykonasz to perfekcyjnie ! 😊 

 

Proszę przyjrzyj się uważnie poniższej fotografii i spróbuj z pomocą mamy lub 

taty opisać, co robią dzieci na zdjęciu, jak wyglądają. Poproś rodziców aby 

opowiedzieli Ci z jakiego kraju (kontynentu) pochodzą.     

 

 

 

Teraz zapraszam Cię do zabawy Jacy jesteśmy?  

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://czasdzieci.pl/domowa-akademia/rodzice-artykuly/id,980-inny_ale_taki.html&psig=AOvVaw35fGfHcqWU-7uyD2BRK2pp&ust=1590434678160000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPChqpCdzekCFQAAAAAdAAAAABAD


Proszę przedstaw się z imienia i nazwiska i  powiedz, co Cię cieszy, co lubisz  

robić.  

Brawo! Genialnie to zrobiłeś/łaś! 😉  

Następnie proszę Cię , usiądź wygodnie i  uważnie wysłuchaj opowiadania              

A. Widzowskiej Inny wiem, że dasz radę😊) 

 

 

Ilustracje do opowiadania można zobaczyć na poniższej stronie:  

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/przedszkole/olekia

da/oa_ks_34/mobile/index.html#p=74 

 

Do grupy Ady dołączył nowy przedszkolak. Pani przedstawiła go dzieciom i 

powiedziała, że ma na imię Anuj. Nikt nie chciał się z nim bawić, bo wyglądał 

inaczej niż wszyscy: miał ciemną skórę i czarne oczy, tak czarne jak nocne 

niebo. Chłopiec siedział w kąciku i rysował coś na kartce. – To piesek? – 

zapytała Ada, przyglądając się rysunkowi. – Tak, mój dog – odpowiedział 

chłopiec i dorysował żółte słońce. Ada znała to angielskie słowo i wiedziała, że 

dog to znaczy pies. Zawsze marzyła o jakimś zwierzątku, ale niestety, była 

uczulona na sierść i po spotkaniu z psem lub kotem od razu zaczynała kichać. 

– Nie baw się z nim – szepnęła jej na ucho Kasia. – On jest z innego kraju. – Jest 

miły – powiedziała Ada. – I ładnie rysuje. Od tej pory Ada i Anuj często bawili 

się razem: układali wieże z klocków, budowali zoo i ustawiali w nim plastikowe 

zwierzątka, kręcili się na tej samej karuzeli. Chłopiec znał dużo dziwnych słów, 

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/przedszkole/olekiada/oa_ks_34/mobile/index.html#p=74
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/przedszkole/olekiada/oa_ks_34/mobile/index.html#p=74


których Ada nie rozumiała, ale z radością uczyła go wymowy polskich słów. – 

To jest huśtawka, potrafisz powiedzieć? – Fuś… fuś… fuśtajka – próbował 

wymówić Anuj. Ada również nauczyła się nowych słów po angielsku i 

dowiedziała się, że Anuj urodził się w Indiach, a jego imię znaczy „młodszy 

brat”. – Ja mam starszego brata Olka, ale jak chcesz, to możesz być moim 

młodszym braciszkiem – zaproponowała. Zbliżały się Dzień Babci i Dzień 

Dziadka, więc dzieci przygotowywały przedstawienie. Kilkoro z nich nie chciało 

występować razem z nowym kolegą. – Ja nie będę z nim tańczyć – 

naburmuszyła się Ola. – Moja mama powiedziała, że on jest z dzikiego kraju – 

stwierdził Jaś. – A mój tata mówi, że oni jedzą palcami. – Nieprawda! Anuj był 

u nas w domu z mamą i tatą. I wcale nie jedli palcami! – odezwała się Ada. 

Słysząc to, pani poprosiła, żeby dzieci usiadły w kółeczku na dywanie, i 

opowiedziała im bajkę o króliczku Trusiu. Truś był czarny, chociaż wszystkie 

króliki w stadzie były białe. Okazało się jednak, że czarny królik był 

najodważniejszy ze wszystkich i to właśnie on uratował Białe Uszate 

Królestwo. – Nie wolno się z nikogo śmiać i mówić, że jest inny lub gorszy. Na 

świecie żyje wielu ludzi, którzy różnią się kolorem skóry, mową i zwyczajami. 

Ważne, żebyśmy się od siebie uczyli i pomagali sobie wzajemnie. Ada podeszła 

do Anuja i wzięła go za rękę. – On jest moim młodszym bratem – powiedziała. 

– I razem zagramy babcię i dziadka w naszym teatrzyku! Okazało się, że Anuj 

ma śliczny głos i potrafi śpiewać jak skowronek. W dodatku nauczył się na 

pamięć trudnego wiersza po polsku i ani razu się nie pomylił. Największe 

wrażenie jednak zrobili na wszystkich babcia i dziadek Anuja. Byli ubrani 

kolorowo jak motyle i poczęstowali dzieci indyjskimi ciasteczkami. Gdyby 

wszyscy na świecie byli tacy sami, nie działoby się nic ciekawego.  

 

Opowiadanie było dosyć długie, dlatego dziękuję, że potrafiłeś/łaś się 

tak skupić!  

Zapraszam Cie do zabawy przy muzyce😊 Posłuchaj piosenki M. Jeżowskiej 

„Wszystkie dzieci nasze są”  

Piosenke  można odtworzyć tutaj: 

https://drive.google.com/open?id=1-

XlO4YeGdrE95ahWmoMvNdGZhW3Cocm6 

 

Kiedy mama lub tata włączą muzykę biegaj po swoim pokoju! A kiedy 

muzykę zatrzymają musisz szybko zatrzymać się i nie ruszać! Powodzenia! 

Brawo! Co za skupienie na zadaniu! Super😊 

Teraz usiądź jeszcze na chwilkę, rodzice zadadzą Ci  kilka pytań na temat 

opowiadania: 

 Kim był nowy przedszkolak w grupie Ady?  

 Jak dzieci zareagowały na nowego kolegę?  

https://drive.google.com/open?id=1-XlO4YeGdrE95ahWmoMvNdGZhW3Cocm6
https://drive.google.com/open?id=1-XlO4YeGdrE95ahWmoMvNdGZhW3Cocm6


 Jak mógł się czuć Anuj, gdy dzieci nie chciały się z nim bawić?  

 Jaką bajkę opowiedziała pani dzieciom?  

 Czy wszyscy muszą być tacy sami? 

To nie były proste pytania, dla tego jeżeli nie będziesz znał/ła odpowiedzi 

na któreś z pytań – nie martw się, rodzice na pewno z chęcią pomogą 😊 

Na koniec tych zajęć proponuję krótką rozmowę na temat tolerancji. 

Mama lub tata  zapytają Cię, czy wiesz może, co oznacza słowo tolerancja. 

Jeżeli nie – nic się nie martw – to bardzo rudne słowo ale rodzice na 

pewno chętnie wyjaśnią Ci  jego znaczenie, tłumacząc, że tolerancja 

polega na akceptowaniu inności jakiejś osoby: przyjmujemy ją taką, jaka 

jest, nawet jeśli ma inny kolor skóry, inaczej wygląda czy się ubiera 

inaczej niż my. Tak jak każdy kwiat jest inny, tak również każdy człowiek 

jest inny. Wtedy, gdy ludzie wzajemnie sobie pomagają, troszczą się o 

siebie i są dla siebie dobrzy, tworzą piękny bukiet kwiatów. Na koniec 

proszę, kilkakrotnie powtórz słowo tolerancja – dzieląc je rytmicznie (na 

sylaby). 

Bardzo dziękuję Ci za udział w proponowanych przez mnie zabawach, 

radzisz sobie z nimi świetnie!  

Ciekawego dnia! I do jutra😊 

 

 

Wtorek – 26.05.2020 

Temat dnia: Zabawy z piłką 

 

Witaj! Chciałam Ci przypomnieć, że dziś jest bardzo ważny dzień!! 

Dziś Twoja Kochana Mama ma swoje święto! Więc bierz szybko kartkę i 

narysuj coś pięknego  dla niej 😊😊  

Pamiętaj, żeby być dziś super ekstra grzecznym/ grzeczną😊😊  

Jestem pewna, że Mama będzie przeszczęśliwa!!! 

Dzisiaj zapraszam Cię do wspólnej zabawy przy piosence DLA MAMY😊   

Chwyć mamę za ręce i zaproś do tańca 😊 



Piosenkę dla mamy można odtworzyć/pobrać tutaj; 

https://drive.google.com/open?id=1xeNEvFiBkRm2tGMsMPqeGbRJS6A

ebglG 

Brawo! 😊 

Szybkim skokiem wskakujemy do następnej zabawy😊 

Proponuję zabawę rozwijającę motorykę małą – Piłeczki.  

Potrzebne Ci będą :  

Piłeczki pingpongowe,  

nagranie piosenki Majki Jeżowskiej:   

https://drive.google.com/open?id=1-

XlO4YeGdrE95ahWmoMvNdGZhW3Cocm6 

 

Weź piłkę do ręki, proszę abyś kolejno przy nagraniu piosenki: – turlaj piłeczkę 

między dłońmi, – tocz piłeczkę raz jedną, a raz drugą dłonią po podłodze, – 

delikatnie ścisnęły piłeczkę raz jedną, raz drugą dłonią.  

Brawo! Genialnie Ci poszło! 😊  

 

Proponuję teraz ćwiczenie językowe Zwinny jak kot. Jeśli jest to możliwe 

poproś rodziców aby pokazali Ci zdjęcia wybranych zwierząt. Pewnie 

pamiętasz, jak rozmawialiśmyo tym, że tak jak ludzie mają swoje cechy, tak 

również zwierzęta mają swoje charakterystyczne cechy. Mama lub tata pokażą 

Ci zdjęcia zwierząt, a Ty proszę,  nazywaj je i zastanówcie się wspólnie, z jakiej 

cechy znane jest dane zwierzę. Mama i tata  podają Ci  później przykłady 

porównań: zwinny jak kot, mądra jak sowa, mały jak mrówka, pracowity jak 

pszczoła, łagodny jak owieczka, powolny jak żółw, szybki jak gepard, uparty 

jak osioł, śpiący jak niedźwiedź. 

 

Teraz zapraszam Cię do pracy plastycznej Ja jako zwierzę.  

Potrzebne Ci będą:  

 Farby,  

 kubek,  

 pędzel, 

 kartka.  

Proszę, abyście pomyśleli i opowiedzieli o takich cechach jakiegoś zwierzęcia, 

jakie w sobie odnajdujecie  (w czym jest do Ciebie podobne), a następnie 

namaluj siebie jako to zwierzątko.  

https://drive.google.com/open?id=1xeNEvFiBkRm2tGMsMPqeGbRJS6AebglG
https://drive.google.com/open?id=1xeNEvFiBkRm2tGMsMPqeGbRJS6AebglG
https://drive.google.com/open?id=1-XlO4YeGdrE95ahWmoMvNdGZhW3Cocm6
https://drive.google.com/open?id=1-XlO4YeGdrE95ahWmoMvNdGZhW3Cocm6


Powodzenia! 😊😊 

Na koniec zajęć zapraszam Cię do wysłuchania baśni H. Ch. Andersena 

Brzydkie kaczątko. Mama lub tata opowiedzą Ci baśń o brzydkim kaczątku 

na podstawie baśni H. Ch. Andersena Brzydkie kaczątko 

Tutaj można je znaleźć:   

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/brzydkie-kaczatko.html 

Potem proszę  wspólnie z rodzicami opowiedz kolejne przygody kaczątka. 

Zastanów się proszę, jak czuło się ono na podwórku, a jak nad stawem, gdy 

zobaczyło swoje odbicie w wodzie. 

Tutaj przesyłam kolorowankę Brzydkie Kaczątko😊 

Jeśli masz ochote – zapraszam do jej pokolorowania😊 

 

 

 

  

Kolorowanki można pobrać tutaj: 

https://drive.google.com/open?id=1bLOB3CoEfc_mZorKWDXJSSWmxvN4Jc

lT 

Dziękuję za Twoje zaangażowanie 😊 dziś odpocznij i wyściskaj mamę😊  

do jutra! 

 

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/brzydkie-kaczatko.html
https://drive.google.com/open?id=1bLOB3CoEfc_mZorKWDXJSSWmxvN4JclT
https://drive.google.com/open?id=1bLOB3CoEfc_mZorKWDXJSSWmxvN4JclT


Środa – 27.05.2020 

Temat dnia: Wszyscy lubimy się bawić 

 

Witam Cię w kolejną środę!  Jak ten czas leci! Mam nadzieję, że jesteś 

gotowy/wa do zajęć😊 Dziś aby się rozbudzić proponuję gimnastykę 😊                     

Na pewno ją dobrze pamiętasz, dlatego pokaż rodzicom jak  sobie radzisz😊 

Poniżej przesyłam link do piosenki: 

https://drive.google.com/open?id=1UibRjNUd_py5d-OfoBlfEVtYGWafpl-6 

Jeżeli nie masz możliwości wysłuchania piosenki – nie martw się - mam dla 

Ciebie specjalne zadanie😊 

Wysłuchaj wiersza i wykonaj ćwiczenia: 

Nóżka lewa, nóżka prawa 

Sport dla zdrowia ważna sprawa 

Obie nóżki do kółeczka 

Umiem skakać jak piłeczka 

Ręce w górę, w przód i w bok 

Teraz zrobimy przysiad i skok 

Wszyscy wznosimy ręce do góry 

Tak jak po niebie wędrują chmury. 

Brawo! Zdania perfekcyjnie wykonane😊 

Zapraszam Cię teraz do udziału w ćwiczeniu oddechowym Słomki.  

Potrzebne Ci będą : 

 Słomki do napojów  

 małe elementy, wycięte ozdobnym dziurkaczem/ nożyczkami z 

papieru,  

 pojemnik 

Za zadnie masz za pomocą słomki przenieść poszczególne elementy do 

pojemnika😊 Może mama lub tata dołączą – wygrywa ten, kto pierwszy 

wrzuci wszystkie elementy do pojemnika😊  

Pewnie chciałbyś/łabyś się troszkę poruszać 😊  

https://drive.google.com/open?id=1UibRjNUd_py5d-OfoBlfEVtYGWafpl-6


Dlatego zapraszam Cię do zabawy w Tor przeszkód : 

 
Ustaw tor przeszkód z tego co jest pod ręką: mogą to być krzesła, puszki, 

butelki z wodą nawet garnki czy miski. Ważne żeby przedmioty ustawione były 

w różnej  odległości od siebie. Długość trasy zależy od ilości potrzebnych 

przedmiotów którymi dysponujesz. Im więcej, tym lepiej! Ustaloną trasę trzeba 

przejść jak najszybciej, ale z utrudnieniami np. z książką na głowie. Zalicza 

się zadanie jeżeli książka nie spadnie😊 

Możesz też do małej, plastikowej torebki nasyp trochę ryżu lub grochu i dobrze 

ją zawiąż. 

Tym razem wykonujesz zadanie trudniejsze – przenosisz torebkę umieszczoną 

na wierzchu prawej stopy. To samo ćwiczenie wykonujesz zmieniając stopę. 

Jesteś już mistrzem w pokonywaniu przeszkód😊 

Jestem pewna, że zabawa podobała Ci się😊  

 

Proszę, usiądź przy biurku i uzupełnij poniższą kartę pracy😊 

 

 



Kartę można pobrać tutaj:  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-kp-cz2.pdf (strona 18) 

Jeśli nie masz takiej możliwości, proszę narysuj swój labirynt😊 

Teraz proszę abyś wstał/ała i rozpoczniemy „zabawę w kolory” 

Możesz biegać po pokoju a mama lub tata klaszcze rytmicznie. Gdy usłyszysz 

dłuższą przerwę a następnie uderzy w dłonie cztery razy wolno – masz za 

zadanie dotknąć w pokoju czegoś w kolorze zielonym. Powodzenia! Następnie 

rodzice mogą wybrać inny kolor jako ten „poszukiwany” itd. 😊 

Brawo! Ale szybko biegasz – super!  

Dziękuję Ci za dziś! Ciekawego dnia i do jutra! 😊  

 

 

Czwartek – 28.05.2020 

Temat dnia: Kolorowy świat dzieci 

 

Dzień dobry😊 Jak Twoje samopoczucie? Mam nadzieje, że dobrze😊 

Zauważyłeś/łaś jak ostatnio pogoda się zmienia? Jednego dnia jest bardzo 

ciepło a następnego strasznie chłodno a nawet zimno. Mam nadzieję, że dziś 

czeka nas słoneczny dzień! 😊 Zapraszam Cię wtedy na spacer😊 Obserwuj 

przyrodę, jak się zmienia , jakich kolorów jest najwięcej?  

Jakie kwiaty najczęściej spotykasz?  Sprawdź to! 😊 

 

Teraz zapraszam Cię do zabawy ruchowej😊 

Potrzebne Ci będą: 

 obręcze/wstążki/kartki w trzech kolorach, 

 drobne zabawki i przedmioty w kolorach obręczy.  

Proszę spróbuj posegregować przygotowane drobne zabawki i przedmioty ze 

względu na kolor. Na pewno dasz sobie radę! 😊 

Brawo! Super Ci poszło 😊! 

 

Uwaga! Mam dla Ciebie bardzo ciekawe zadanie – dokładnie przeprowadzisz 

eksperyment z kolorami! 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-kp-cz2.pdf


Potrzebne Ci będą: 

 okulary przeciwsłoneczne,  

 folie w różnych kolorach,  

 szklanka kryształowa.  

Proszę, oglądaj otoczenie przez różne filtry: szkła okularów, kolorowe folie i 

opowiedz, jak zmieniają się kolory.  

Brawo! Mam nadzieję, że eksperyment spodobał Ci się😊! 

 

 

Jednym, szybkim  skokiem przechodzimy do następnej zabawy ruchowo-

naśladowczej Lusterka.  

Proszę, biegaj po wyznaczonym terenie. Na hasło mamy lub taty: Lusterka, 

dobierz się w parę z rodzicem. Jedno z Was wykonuje dowolne ruchy, a drugie 

je naśladuje (jak odbicie w lustrze). Potem następuje zmiana i ta osoba, która 

naśladowała – teraz ona wykonuje dowolne ruchy a druga naśladuje je. 😊 

Duża radości przy tej zabawie Ci życzę! 😊 

Zapraszam Cię wykonania pracy plastycznej  - karty pracy😊 

 

 



Kartę można pobrać tutaj:  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-kp-cz2.pdf (strona 19) 

Jeśli nie masz możliwości wydruku tej karty – nic się nie martw😊 

 Narysuj, proszę swój rysunek😊  

Zapraszam Cię do zabawy przy piosence „Skacze piłka po podłodze”😊 

Piosenkę można odtworzyć tutaj: 

https://drive.google.com/open?id=1gCOwo0M3cre9fZpRWngcaILUXbG_UmeN 

Możesz poruszać się w rytm piosenki – zachęcam Cię do tego 😊 

Następnie mama lub tata zadadzą Ci kilka pytań, dotyczących piosenki (nie 

martw się – jestem pewna, że to dla Ciebie łatwizna😊): 

 Co robiła mała piłka?  

 Co wy lubicie robić z piłką?  

 Jaka jest melodia tej piosenki – wesoła czy smutna? 

Wiedziałam! Perfekcyjnie wykonałeś/łaś te zadanie! 😊  

Brawa dla Ciebie! 😊 

Dziękuję Ci za Twoją pracę i zaangażowanie😊 Dziękuję Rodzicom za 

poświęcony czas😊 życzę dobrego dnia i do jutra! 😊 

 

 

Piątek – 29.05.2020 

Temat dnia: Nasze zabawki 

 

Witam Cię w tym ostatnim dniu przed weekendem😊 Pewnie jesteś 

ciekawy/wa co dziś będziemy robić? 😊 Będzie dziś trochę powtórki 

wiadomości z tego tygodnia no i trochę nowych zabaw i ćwiczeń… 

To nie przedłużam i zaczynamy! 

Zajęcia rozpoczniemy od zabawy matematycznej Gdzie jest ta zabawka? 

Lalka, samochód, puzzle, przytulanka. Mama lub tata pokazują Ci zabawki, 

które będą rozmieszczać w pokoju. Natomiast Twoim zadaniem jest 

odpowiedzieć na pytanie: Gdzie jest...? 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-kp-cz2.pdf
https://drive.google.com/open?id=1gCOwo0M3cre9fZpRWngcaILUXbG_UmeN


Wskazówka: Rodzic powinien tak rozmieścić zabawki, aby dziecko używało 

zwrotów określających położenie przedmiotów w przestrzeni (na, obok, za, 

przed).  

Brawo! Bardzo dobrze Ci poszło! 😊 a nie było to proste ćwiczenie – tym 

bardziej się cieszę, że tak dobrze sobie z tym poradziłeś/łaś! 😊  

Proszę, usiądź teraz wygodnie i wyłuchaj wiersza B. Szelągowskiej Kraina 

zabawek.  

 

Kraina zabawek 

Siedzą zabawki grzecznie na półkach.  

Siedzą i patrzą na pajacyka.  

Pajac do tańca lalkę zaprosił i teraz będą tańczyć walczyka.  

Patrzcie! Dwa misie! Na samej górze! 

 W takt się kołyszą, klaszczą łapkami.  

Na parapecie rozsiadł się zając;  

Jak każdy zając – strzyże uszami. 

Tuż obok książek drzemie żyrafa.  

Kudłaty piesek przy wózku szczeka. 

 Piłka się turla, to znowu skacze.  

Myszka – zabawka – kotu ucieka.  

I nagle wchodzi ktoś do pokoju.  

Ojej, nie tańczy już nikt walczyka!  

Zabawki stoją, siedzą bez ruchu i tylko z radia płynie muzyka. 

Brawo! Dziękuję za Twoje skupienie😊 

Proszę weź piłkę i baw się w rytm i zgodnie ze słowami piosenki: Skacze piłka.  

Piosenka do odtworzenia tutaj: 

https://drive.google.com/open?id=1gCOwo0M3cre9fZpRWngcaILUXbG_U

meN 

Teraz proszę, wysłuchaj pytań dotyczących wiersza  i spróbuj na nie 

odpowiedzieć😊 

 Jakie zabawki były w pokoju?  

 Kogo pajac zaprosił do tańca? 

https://drive.google.com/open?id=1gCOwo0M3cre9fZpRWngcaILUXbG_UmeN
https://drive.google.com/open?id=1gCOwo0M3cre9fZpRWngcaILUXbG_UmeN


 Gdzie siedziały dwa misie?  

 Kto zdrzemnął się obok książek?  

 Przy czym stał kudłaty piesek?  

 Co się stało, gdy ktoś wszedł do pokoju? 

Jesteś niesamowity/ta! Było to trudne zadanie a spisałeś/łaś się 

genialnie😊 

Na koniec tych zajęć proponuję Ci wykonanie pracy plastyczno-technicznej 

Moja wymarzona zabawka.  

Potrzebne Ci będą: 

 gazetki reklamowe (lub zdjęcia zabawek),  

 nożyczki,  

 klej, 

 kredki, 

 kartki, 

Mama lub tata umieszczą w głównym miejscu pokoju gazetki (zdjęcia). Proszę, 

zastanów  się, czy można je jakoś połączyć/zmienić i stworzyć nową, 

wymarzoną dla Ciebie zabawkę. Oczywiście możesz wymyślić nowe nazwy, 

zastosowania itp.  

Następnie przyklej swoje wytwory. Możesz do nich coś dorysować,  

a mama lub tata zapiszą nazwę  Twojej oryginalnej zabawki i jej zastosowanie. 

Kiedy skończysz  - wyślij mi proszę, zdjęcie swojej zabawki – jestem bardzo 

ciekawa, co stworzysz😉 

Idealnie! Wiedziałam, że dasz radę! 😊  

 

Dziękuję Ci za ten tydzień, dziękuje Rodzicom za czas i energię 

poświęcone aby te zajęcia przeprowadzić.  

 

Życzę Państwu szczególnie teraz spokoju i zdrowia, w razie jakichkolwiek 

pytań zapraszam do kontaktu mailowego: m.olbrich@mp18.pl 

Postaram się, jak najszybciej odpowiadać na Państwa maile –dostępna będę 

codziennie w godzinach 9 – 14.  

mailto:m.olbrich@mp18.pl


Jeśli Państwo chcieliby wykonać dodatkowe zdania bądź odsłuchać piosenki z 

ubiegłego tygodnia przesyłam linki: 

Materiały z zajęć + dodatkowe: 

https://drive.google.com/open?id=1bLOB3CoEfc_mZorKWDXJSSWmxvN4Jc

lT 

Piosenki: 

https://drive.google.com/open?id=1hjDwIP8yB-HyH05sotFXk1p80MQshozK 

 

 

Pozdrawiam, 

Magda Olbrich 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1bLOB3CoEfc_mZorKWDXJSSWmxvN4JclT
https://drive.google.com/open?id=1bLOB3CoEfc_mZorKWDXJSSWmxvN4JclT
https://drive.google.com/open?id=1hjDwIP8yB-HyH05sotFXk1p80MQshozK

