
27. 04.2020 (poniedziałek)

Drogi Rodzicu . Dzisiejsze zajęcia poruszają tematykę Mojej miejscowości, 
mojego regionu. Dla dzieci z naszej grupy przygotowane zostały ciekawe 
ćwiczenia, karty pracy oraz piosenki. Zwróć uwagę aby dziecko wykonywało 
ćwiczenia z uwagę i dokładnością. 

Temat dnia : Moja okolica mnie zachwyca. 

1. Oglądanie zdjęć z najbliższej okolicy. 

Zapraszamy rodzica do wspólnego obejrzenia z dzieckiem zdjęć naszej najbliższej 
okolicy. Mogą to być zdjęcia, może mapa, może foldery naszej najbliższej okolicy. 
Wspólnie dziecko z rodzicem opisuje co widzi na ilustracji , a może rozpoznaje jakieś
miejsce.  Dla ułatwienia rodzic może posłużyć się następującymi ilustracjami. 

Ratusz w Zamościu

Wieża widokowa Krasnobród



Roztocze- Konik polski

ZOO w Zamościu 

Park Zamość

2. Zabawa konstrukcyjna Moja miejscowość. 

Do zabawy dziecku będą potrzebne klocki. Rodzic zachęca do budowy  z klocków 
jakiejś budowli różnej wielkości. Może to być wieża, a może dom – kreatywność c  
należy do dziecka. 



3. Ćwiczenia logopedyczne – usprawniające narządy mowy. 

Do ćwiczeń rodzic przynosi lusterko i wręcza go dziecku. Dziecko wykonując 
ćwiczenie uważnie patrzy w lusterku na wykonywane ćwiczenie. Rodzic każde 
ćwiczenie demonstruje powtarzając je kilkakrotnie. 

W mieści stoi sygnalizator  świetlny – gdy świeci zielone światło : dziecko unosi język 
do góry , gdy świeci czerwone światło dziecko umieszcza język za dolnymi zębami. 

Samochody – dziecko naśladuje jazdę samochodem. Czubek języka przesuwa po 
podniebieniu od zębów w stronę gardła. Kilkakrotnie powtarzając ten ruch.

Wieżowiec – W wieżowcu winda kursuje raz w górę raz w dół. Dziecko wykonuje ruch 
językiem unosząc go raz w stronę nosa , a raz w stronę brody. 

Przedszkolaki .  W przedszkolu wita się Pani z dzieckiem. Dziecko dotyka czubkiem 
języka do każdego zęba na górze i każdego zęba na dole. 

Konik – dziecko naśladuje stukot kopyt konia. Odbijają język od podniebienia 
jednocześnie rozciągając a następnie wargi w dziobek.

Krowa- dziecko naśladuje ruch żucia , pokazują jak krowa na łące je trawę. 

4. Zabawa ruchowo – naśladowcza „ Jesteśmy dla siebie mili”

Rodzic prezentuje ukłon dziecku.  Po chwili rodzic pyta czy jest to miły sposób 
powitania , pokazuje także przybicie piątki , podanie ręki itp. Pyta dziecko czy są to 
miłe gesty ? Następnie włącza nagranie piosenki i prosi aby razem z nim zatańczyło 
w dowolny sposób , a na przerwę w muzyce razem się przywitali. 

Poniżej podajemy link do piosenki. 

h ps://www.youtube.com/watch?v=OBr6_9iSe5M

5. Zabawa orientacyjno – porządkowa „Moja miejscowość”

Dziecko porusza się swobodnie po pokoju. Kiedy rodzic klaśnie i wypowie miasto w 
którym mieszkamy dziecko podskoczy, gdy rodzic wypowie inna nazwę dziecko 
kuca. 

Przed rozpoczęciem zabawy rodzic zadaje pytania dziecku  - Czy wie jak nazywa się 
miejscowość ,w której mieszkamy ? 



6. Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Łazienki. 

Rodzic zaprasza dziecko do wysłuchania opowiadania, które dla niego zostało 
przygotowane. Czytając opowiadanie rodzic może posłużyć się następującymi 
ilustracjami. 

Olek Bardzo lubi chodzić do przedszkola. Najbardziej cieszy go zabawa w ogródku oraz 
wycieczki. Jednak, kiedy Pani wspomniała , że planuje wyjście do Łazienek , Olek posmutniał.

– Co Łazienek ? Mnie się wcale nie chce siusiu..

-Łazienki Królewskie to taki znany warszawski park położony wokół pięknego pałacu – 
wyjaśniła pani. 

-A ja już tam byłem…- Jęknął Maciuś. 

Pogoda była słoneczna, a park okazał się pełen niespodzianek. Dzieci odwiedziły Amfiteatr, 
gdzie w dawnych czasach odbywały się przedstawienia dla Króla. Pani powiedziała , że wciąż 
można tu podziwiać sztuki teatralne i koncerty. 

-Ten król miał na imię tak jak ja – ucieszył się Staś – ciekawe czy lubił frytki… ? 

- Wtedy nie znano frytek  - wyjaśniła pani. 



-W południowej części Łazienek znajdowała się wielka misa , a nad nią rzeźba lwa 
wypluwającego wodę 

-Zobaczcie jakie źródełko ! -  pisnęła Zosia – Możemy umyć ręce ? 

- Oczywiście. 

- A ten lew gryzie ? 

- Nie to tylko fontanna w kształcie lwiej głowy  - uspokoiła ją pani. 

- Ja już tu byłem – jęknął po raz drugi Maciuś. 

- Ale marudzisz – zdenerwował się Olek. 

W stawie pływały ogromna pomarańczowe karpie. Podczas, gdy pani pokazywała dzieciom 

sikorki , Zuzia z Kubą postanowili nakarmić karpie resztkami  bułki, którą Zuzia zabrała na 

wycieczkę. Gdy tylko pani to zauważyła , powiedziała dzieciom, że w każdym parku 

obowiązuje regulamin. W Łazienkach Królewskich zgodnie z regulaminem nie wolno karmić 

zwierząt. I rozsypywać im pokarmu. Nie wolno także dotykać zwierząt w szczególności 

wiewiórek i pawi. 

-Ja już tu byłem – znów odezwał się Maciuś. 

Nawet wiewiórki nie wywołały uśmiechu na jego buzi. 

Jednak przy wyjściu z parku, Maciuś zaskoczył wszystkich. .

-Tutaj nie byłem ! Co to za pan pod żelaznym drzewem ? – zapytał wyraźnie ożywiony. 

-To jest pomnik Fryderyka Chopina , polskiego kompozytora . A drzewo pod którym siedzi, to 

wierzba , symbol Polski. 

Maciuś po raz pierwszy uśmiechnął się od uch do ucha i powiedział : 

-Też bym chciał taki pomnik w mojej łazience…

Kolejnym punktem wycieczki była stadnina koni znajdująca się nieopodal Warszawy. 

- Konie ! – zawołał nagle rozradowany Olek. 



Rzeczywiście , za ogrodzeniem spokojnie pasły się konie : brązowe, czarne, nakrapiane i nawet

jeden biały. Dzieci mogły je pogłaskać po mięciutkich chrapkach. Były tam nawet dwa kucyki 

z warkoczykami zaplecionymi na grzywach.

-Może zamiast psa rodzice zgodzą się na konia ? – pomyślał Olek . Tylko gdzie on by mieszkał

? Muszę to jeszcze przemyśleć. 

7. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji. 

Rodzic po przeczytaniu opowiadania oraz po obejrzeniu zdjęć może zadać dziecku 
pytania ?

-Dokąd dzieci wybrały się na wycieczkę ? 

- Co znajdowało się w parku w Łazienkach Królewskich ? 

-Jaki kształt miała fontanna , którą zobaczyły dzieci ? 

- Jakie zwierzęta widziały dzieci w parku ? 

-Jak nazywał się słynny polski muzyk ?

- Gdzie dzieci udały się po zwiedzeniu łazienek ? 

8. Słuchanie utworu F. Chopina  Mazurek As – dur. 

Rodzic zachęca dziecko , aby wygodnie położyło się i posłuchało utworu F. Chopina 

Wspomina rodzic iż utwór, który dziecko usłyszy został napisany przez pana , o 
którym mowa była w opowiadaniu. 

Poniżej podajemy link. 

h ps://www.youtube.com/watch?v=oLUoju3Dse8

9. Improwizacja ruchowa do utworu F. Chopina . 



Po wysłuchaniu utworu zachęcamy rodzica razem z dzieckiem do improwizacji 
ruchowej  przy dźwiękach utworu.

10. Dopasowywanie ilustracji do rysunków. 





11. Praca plastyczna „ Lew” 

 Przed rozpoczęciem ćwiczenia rodzic prosi aby dziecko raz jeszcze wymieniło 
ciekawsze miejsca w naszej okolicy. 

Jednym  z piękniejszych miejsc jest zamojskie Zoo. Rodzic wyjaśnia iż dziecko przy 
pomocy rodzica wykona jedno zwierzątko, które mieszka w ZOO. 

Do wykonania potrzebne są : klej, nożyczki,

Poniżej rodzic może pobrać karty pracy do wykonania. 

                          











28.kwietnia 2020 (wtorek)

Drogi Rodzicu : Dla dzieci z naszej grupy na dzisiejsze zajęcia zostały 
przygotowane ćwiczenia utrwalające zwroty grzecznościowe, ćwiczenia mające na 
celu zwiększanie poczucia własnej wartości, oraz  wiary we własne możliwości. 
Ćwiczenia dramowe są interaktywną  formą pracy z dzieckiem. Zachęcajcie do 
śmiałego wypowiadania się na określony temat. Przygotowane zostały również 
ciekawe karty pracy oraz ćwiczenia. Pozwodzenia

Temat : Jesteśmy uprzejmi wobec innych. 

1. Wprawka dramowa . 

Poniższe ćwiczenie wytwarza w dziecku poczucie własnej wartości oraz rozwija 
wiarę we własne możliwości. Dlatego zachęcamy do przeprowadzenia ćwiczenia. 

Rodzic zaprasza dziecko na podstawkę, może to być np.  stołek. Zachęca dziecko aby
przed rodzicem się ukłoniło, przedstawiła , może o sobie coś powiedziało?

2. Scenki dramowe. 

Do wykonania ćwiczenia rodzic może posłużyć się następującymi ilustracjami.







Rodzic wskazuje dziecku określone rysunki. Następnie dziecko z określonych par 
rysunków wskazuje, który rysunek jest poprawnym zachowaniem . Następnie 
dziecko może odegrać , którąś ze scenek, a rodzic odgadnie która to scenka. 

3. Osłuchanie się ze sowami i melodią piosenki  "Przepraszam dziękuje”

h ps:  /  /www.youtube.com/watch?v=RlkSS7OcA1I  

Rodzic wypowiada słowa refrenu powoli i wyraźnie , następnie dziecko wspólnie z 
rodzicem powtarza słowa refrenu. Podczas zwrotki razem z dzieckiem rodzic słucha 
i kołyszę się, podczas refrenu wspólnie śpiewają. 

4. Ćwiczenie warg.

Rodzic wypowiada przykłady właściwego  zachowania wobec drugiej osoby, wtedy 
dziecko szeroko rozchyla usta pokazując zęby. Gdy rodzic poda przykład 
niewłaściwego zachowania – dziecko tworzy dziobek. 

5. Zabawa ruchowo- naśladowcza. „ Jesteśmy dla siebie mili”.

Rodzic włącza piosenkę podaną w poniższym linku. 

h ps://www.youtube.com/watch?v=TTlNg5Iq1u4

Zapraszamy do wspólnego tańca . 

6. Zabawa badawcza Co jest słone, a co słodkie ? 

Do przeprowadzenia eksperymentu rodzic przynosi 2 szklanki z ciepłą woda, dwie 
łyżki, sól i cukier. Pokazuje dziecku w którym pojemniku ma cukier a w którym sól. 
Tłumaczy że oba te produkty smakują inaczej. 

Rodzic prosi dziecko aby do jednej szklanki wsypało 1 łyżkę soli, a do drugiej 
szklanki jedną łyżkę cukru. Następnie dziecko miesza aby obie substancje się 
rozpuściły. 

Po chwili dziecko próbuje oba powstałe roztwory i określa ich smak. 



7. Zabawa kto tu mieszka ? 

Rodzic jeśli posiada w domu worek z ziemia może przeprowadzić kolejne ćwiczenie.
Zapraszamy również do przeprowadzenia ćwiczenia na świeżym powietrzu. 

Rodzic zadaje pytanie dziecku czy wie jakie zwierzątko mieszka pod ziemią ? 

Jeżeli dziecko odgadło  rodzic zaprasza do wykonania kart pracy. 

Karta pracy nr 1  - Dziecko ma za zadanie pokolorować rysunek uważając aby nie 
wyjeżdżać za linie. 

Karta pracy nr 2 – Zadaniem dziecka jest zastanowić się , którą drogę powinien wyjść
kret . Narysuj przy pomocy rodzica drogę. 



Pokoloruj rysunek starając się nie wychodzić za linię. 



8. Praca plastyczna – kwiat 

Rodzic prosi aby dziecko wykonało pracę plastyczną i wręczyło bliskiej osobie . 
Przypomina jaki zwrot grzecznościowy jest stosowany podczas wręczenia prezentu. 

Do wykonania pracy potrzebny dziecku : klej, bibuła, kolorowy karton.

Liście dziecko wykleja z plasteliny robiąc małe kuleczki, płatki wykona z bibuły 
wydzierając małe kawałeczki. 





. 



29.kwietnia 2020  (środa)

Drogi Rodzicu : Na dzisiejsze zajęcia przygotowane zostały dla dzieci karty pracy 
rozwijające intuicji geometrycznej, rozwijają umiejętności liczenia z 
zastosowaniem liczebników porządkowych. Zachęć dziecko do wykonywania 
ćwiczeń usprawniających sprawności manualne, umiejętności matematyczne, oraz 
umiejętności plastyczne.  

Temat : Domy i domki.

1. Zabawa popularna Maszerują dzieci drogą. 

Rodzic na rozpoczęcie spotkania proponuje dziecku zabawa do rytmu piosenki 
podanej w poniższym linku. 

h ps://www.youtube.com/watch?v=WPFgRO710Pk

Rodzic odczytuje dziecku teks zabawy. Pokazuje dziecku jakie ruchy będzie 
wykonywał podczas określonych słów. 

                                                                  

             DZIECKO

Maszerują dzieci drogą,               maszeruje w miejscu

Raz ,dwa,trzy !                                                 wyklaskuje rytmicznie

Lewą nogą, prawą nogą                               wystawia do boku lewą nogę i prawą nogę

Raz ,dwa,trzy !                                                wyklaskuje rytmicznie

A nad drogą słonko świeci                          wznosi obie ręce do góry 

I uśmiecha się do dzieci ,                            obraca się wokół własnej osi

Raz ,dwa,trzy !                                              wyklaskuje rytmicznie



2. Nauka pierwszej zwrotki piosenki  „ Przepraszam, dziękuje.” 

Rodzic rozmawia z dzieckiem nt. roli magicznych słów w codziennych kontaktach 
między ludźmi. Dziecko podaje przykłady , w których powinno się używać słów 
Przepraszam, dziękuje…

Podczas refrenu piosenki rodzic razem z dzieckiem wyklaskuje rytm. 

h ps:  /  /www.youtube.com/watch?v=RlkSS7OcA1I  

3. Zabawa plastyczna Dorysuj brakujące elementy .

Rodzic prosi dziecko aby zgodnie z jego poleceniem dokończyło rysunek. 



1. Dorysuj okno w określonym miejscu. 

2. Do  komina dorysuj dym.

3. Pomiędzy oknami narysuj drzwi. .

4. Nad domem narysuj słońce.

Pokoloruj rysunek . 

4. Praca plastyczna. Wzory geometryczne . Osiedle domków. 

Rodzica prosi się o wycięcie z kolorowych kartonów figury geometryczne. Oraz 
przygotowanie dla dziecka kleju ora technicznego kartonu. Dziecko z wyciętych 
figur własną inspiracją tworzy domek oraz elementy wokół niego. 



5. Od najmniejszego do największego. 

Rodzic pokazuje dziecku kartę pracy. Zadaniem dziecka jest połączyć domki od 
najmniejszego do największego. 

6. Zabawa orientacyjno porządkowa „Stań w szeregu i licz” 

Rodzic do ćwiczenia może użyć dowolnych rekwizytów np. maskotek. Prosi dziecka 
aby ustawiło w szeregu maskotki , a następnie odliczyło sumę maskotek. 



30. kwietnia 2020(czwartek)

Drogi Rodzicu na dzisiejsze spotkanie zostały przygotowane ćwiczenia 
rozwijające sprawności dłoni i palców, ćwiczenia usprawniające narządy mowy a 
także ciekawe doświadczenie z kluczami. Zachęcamy do wspólnej pracy. 

Temat : Najpiękniejszy dom.

1. Na powitanie zachęcamy do przeprowadzenia zabawy  . 

Rodzic wypowiada tekst rymowanki . 

Łapiemy się za ręce , robimy duże koło, zabawą i piosenką witamy się wesoło !

Recytując oboje trzymają się za ręce, maszerują w koło,  a przy powtórzeniu rodzic 
wraz z dzieckiem idą w drugą stronę. 

2.Zabawa matematyczna . Liczenie schodów. 

Do zabawy rodzic dostarcza dziecku klocki. Ćwiczenie poprzez zabawę można 
również przeprowadzić na zwykłych schodach jeżeli Państwo takie w domu 
posiadają. 

Dziecko układa klocki schodowo , wskazując palcem kolejne klocki i je liczy. 
Pierwszy stopień ,drugi…;

3.Zabawa matematyczna-  Liczenie pięter. 

Dziecko z dostępnych w domu klocków układa fundament – parter dla wieży – a 
następnie budują wieżę z klocków . Licząc piętra używa liczebników 
porządkowych : pierwsze piętro, drugie… 

4.Rozmowa na temat : do czego są potrzebne klucze ? 

Do ćwiczenia rodzic pokazuje dziecku różne rodzaje kluczy  . Dziecko ogląda i 
zastanawia się do czego są potrzebne . np. do otwierania i zamykania  domu drzwi, 
mieszkania , do kłódki, do samochodu , do zapięcia rowerowego ,walizki itp. 

5.Zabawa plastyczna  „ Klucz do domu „ 



Rodzic do zabawy przynosi dziecku plastelinę oraz klucze, które użyte zostały przy 
poprzednim ćwiczeniu. 

Dziecko wykonuje odcisk różnych kluczy , ćwicząc tym samym sprawności 
manualne. 

6. Zabawa z elementem szukania.. 

Zachęcamy do zabawy w znaną zabawę ciepło zimno. Rodzic wybrany klucz chowa 
w pokoju , a dziecko odnajduje klucz kierując się podpowiedziami ciepło, zimno. 

7. Ćwiczenia logopedyczne. – usprawniające narządy mowy – język , wargi, 
żuchwę. 

Ćwiczenie należy przeprowadzić z lusterkiem dla dziecka.  

Rodzic prezentuje prawidłową artykulację głoski „d” przy szeroko otwartej jamie 
ustnej. Dziecko powtarza za rodzicem głoskę „d” kontrolując w lusterku prace 
języka.  Następnie powtarza  sylaby da,do,de,dudy.

8. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej „ Moja 
miejscowość „ 

Rodzic odczytuje wiersz i pyta dziecko .

Czym różnią się domy na wsi od domów w mięście ? 

Odczytuje wiersz , a dziecko fragmenty : Da,do,du,da,do,da, w pięknym domu mieszkam 
ja !

Ile bloków stoi w mieście !

Jedne duże , inne małe !

Ten jest żółty, tamten szary !

A to obok – całkiem białe.

Mkną ulicą samochody :

Wszędzie pełno zakamarków .

By odpocząć od hałasu

Zawsze można iść do parku. 



Da, do ,du, da, do ,du

W pięknym domu mieszkam ja!

Na wsi domów jest niewiele;

Spokój zwykle  tam panuje

Za dnia słychać śpiew skowronka,

Nocą sowa pohukuje.

Czasem piesek przerwie cieszę, 

Kiedy biega po ogrodzie 

Kogut pieje, krowa muczy,

Kaczka kwacze gdzieś na wodzie. 

Da, do ,du, da, do ,du

W pięknym domu mieszkam ja !. 

9. Nauka na pamięć fragmentu wiersza B. Szelągowskiej „ Moja miejscowość”

Rodzic kilkakrotnie powtarza zwrotkę wiersza , a dziecko ją powtarza. 

Czy to miasto , czy też wioska,

Wielkie bloki, małe domki, 

Najważniejsze by prócz domu

Mieć rodzinę i znajomych. 

10. Znajdź różnice. 

Z poniższych par ilustracji znajdź różnice. 







Używając plasteliny wyklej domek dowolnymi kolorami, kredką pokoloruj okna. 




