
ZDALNE NAUCZANIE 

                     GRUPA 1 - KRASNOLUDKI 

 

MATERIAŁ DO ZAJĘĆ ZDALNYCH OPRACOWAŁY: 

* ELŻBIETA GALIŃSKA  * PAULINA KALATURA 

 

TEMATYKA TYGODNIA - ,,W  ŚWIECIE TEATRU” – (27.04.- 30.04.2020r.) 

 

 

 

 

 



CELE OGÓLNE: 

                             - Rozwijanie mowy i myślenia. 

                             - Rozwijanie sprawności manualnej. 

                             - Rozwijanie umiejętności ustalania równoliczności zbiorów. 

                             - Umuzykalnienie dzieci. 

                             - Rozwijanie umiejętności liczenia. 

                             - Rozbudzanie zainteresowań dzieci teatrem (kształtowanie pojęć: teatrzyk  

                               kukiełkowy, aktor, scena) 

                             - Utrwalanie nazw kolorów. 

                            - Rozwijanie aktywności fizycznej. 

 

 

 

 

 

 

 



DZIEŃ 1 - ,,TEATRZYK  SYLWET” 

 

 

 

 Zabawa – kształtująca pojęcia związane z odległością. OPIS: Rodzic rozmieszcza klocki w 

równych, dosyć krótkich, odstępach wzdłuż wyznaczonej trasy. Dziecko idzie wzdłuż linii, 

stawiając stopy obok kolejnych klocków. Następnie Rodzic rozmieszcza klocki w nierównych, 

przypadkowych odstępach, a  zadaniem dziecka jest znów przejść całą trasę. 

 

 

 Zabawa ruchowo – naśladowcza: ,,Jestem postacią…” – OPIS: Dziecko naśladuje, 

samodzielnie lub po pokazie Rodzica, ruchy wymienionych postaci, np.: baletnicy, żołnierza, 

raczkującego maluszka itp. 

 

 Wysłuchanie wiersza A. Świrszczyńskiej pt.. ,,Zabawa w żaby i bociany” (TABELA). Wiersz 

przeczyta Rodzic. Rodzic może przygotować także sylwety żaby i bociana; Poruszać sylwetami 

inscenizując utwór. Dziecko będzie słuchało i oglądało TEATRZYK. Wspólna rozmowa na 

temat teatrzyku. Dziecko również może inscenizować utwór razem z Rodzicem. 

 



           

 

,, ZABAWA W ŻABY I BOCIANY” 
 
ŻABA 1 – Idzie żabka na spacerek, gdzie słoneczko i wiaterek. 
ŻABA  2 – Skacze żabka – skik, skik, skik! Nie dorówna żabce nikt. 
BOCIAN – Idzie bocian na spacerek, gdzie słoneczko i wiaterek. 
ŻABY – Mówi bocian: kle, kle, kle! 
BOCIAN: Wszystkie żabki złapać chcę! 
ŻABA 1 – Siostro, żabko, kto to chodzi? 
ŻABA 2 – To, pan bocian w trawie brodzi. 
ŻABY – Uciekajmy, hyc, hyc, hyc! Nie zobaczy bocian nic. 
ŻABA 1 – Próżno bocian żabek szuka, próżno długim dziobem stuka. 
ŻABY: Choć tu żabek cały tłum, nic nie znajdziesz – kum, kum, kum. 
BOCIAN – Tu słyszałem gdzieś kumkanie, tutaj bocian was dostanie. 
ŻABY – Choć tu żabek cały tłum, nic nie znajdziesz – kum, kum, kum! 
BOCIAN – Nic nie znajdę to ci los! Ze zmartwienia zwieszam nos. Kle!, 
kle!, kle! 

 

 GRAFOMOTORYKA – Ćwiczenie – POLECENIE: Połącz kropki kredką, pokoloruj ślimaka na 

załączonej karcie pracy ( rysunki do wyboru). 

 

 

 

 

 

 ĆWICZENIE:   ,, MOJE EMOCJE ‘’  - POLECENIE: Pokaż jak żabka odczuwa radość, smutek, 

strach, złość (załącznik) 

 



 
 

DZIEŃ  2  - ,,W TEATRZYKU” 
 

 Oglądanie obrazków postaci z różnych bajek. Określanie, jakiej baśni dotyczą (załącznik).  

 Oglądanie obrazków kukiełek. (załącznik) 

 
 

 Kolorowanie wybranego rysunku (postacie z bajek) na załączonej karcie pracy. Dodatkowo 

link https://images.app.goo.gl/CkSrJS85pcarn8Dt9 

 

https://images.app.goo.gl/CkSrJS85pcarn8Dt9


 
 

 Wysłuchanie bajki pt .,,Czerwony kapturek”, link 

https://www.youtube.com/watch?v=LpTAMwoA5Vw&feature=share 

 

 
 

 

 ĆWICZENIE – POLECENIE: Połącz postacie z bajek z odpowiednimi przedmiotami na 

załączonej karcie pracy. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LpTAMwoA5Vw&feature=share


DZIEŃ 3 - ,,KRÓL I KRÓLOWA” 

 

 
 

 Zabawa - ,,RÓB I MÓW” – OPIS: Rodzic wypowiada krótkie zdania i wykonuje ruchy w 

odpowiednim tempie. Dziecko powtarza słowa i naśladuje ruchy np.: OLA IDZIE WOLNO. 

(dziecko powtarza zdanie, mówi i idzie wolno) ; np.: KAJTEK GŁOŚNO KLASZCZE. (dziecko 

powtarza zdanie, mówi i klaszcze głośno). 

 

 Kolorowanie rysunku króla i królowej na załączonej karcie pracy. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Wysłuchanie bajki pt .,,Kopciuszek”, link 

https://www.youtube.com/watch?v=67F05aFN1wk&feature=share 

https://www.youtube.com/watch?v=67F05aFN1wk&feature=share


 
 

 Wykonanie pracy plastycznej - ,,Kukiełka” – Prace plastyczne dla dzieci -  

https://pracaplastyczna.pl/index.php/teatr953-kukielka-z-lyzki-drewnianej 

 

DZIEŃ 4 - ,,PRZYJĘCIE U LALEK” 
 

 
 

 ĆWICZENIA DYKCYJNE. Rodzic mówi zdania, a dziecko próbuje je dokładnie powtórzyć. 

Przykładowe zdania: 

 KRÓLOWA KAROLINA MA KORALE. 

 W SZAFIE JEST DUŻO SUKNI KRÓLOWEJ. 

 KRÓL SIEDZI NA TRONIE W ZŁOTEJ KORONIE. 

 W ZAMKU ODBYWA SIĘ BAL. 

 
 ,,Podwieczorek u lalek” – ćwiczenia matematyczne – OPIS: Przygotuj dziecku 4 lalki (dla 

dziewczynek) lub 4 misie (albo dowolne 4 maskotki) oraz 4 małe talerzyki. Poproś dziecko, 

aby policzyło lalki. Następnie, poproś, aby położyło przed każdą lalką talerzyk. Zadaniem 

dziecka jest sprawdzenie, czy wystarczy talerzyków dla każdej lalki. Zapytaj dziecko: Czy lalek 

i talerzyków jest tyle samo? 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/teatr953-kukielka-z-lyzki-drewnianej


 

 Wykonanie pracy plastycznej ,, MOJA LALKA” LUB ,,MÓJ MIŚ” – POLECENIE: Ozdób lalkę 

(misia) dowolną techniką na załączonej karcie pracy. 

 

 
 

 

 Słuchanie piosenki pt. ,,Miś z laleczką” – Piosenki dla dzieci baju baju .TV , 

https://www.youtube.com/watch?v=cfc4ApjXhaE&feature=share  

lub piosenki pt.: ,,Zuzia, lalka nieduża” – Śpiewanki. TV  – piosenki dla dzieci , 

https://www.youtube.com/watch?v=cIzzYbKbNkA&feature=share 

 

 
 

 

 

 ZABAWA - ,,UKŁADAMY KLOCKI” – układanie klocków według podanego rytmu. OPIS: Rodzic 

układa na dywanie dowolne klocki określając ich kolory np.: czerwony klocek, zielony klocek, 

żółty klocek, czerwony klocek, zielony klocek, żółty klocek. Potem prosi dziecko, aby ułożyło 

dalej według podanego wzoru (rytmu). 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cfc4ApjXhaE&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=cIzzYbKbNkA&feature=share


 WSZYSTKIE DZIECI DOSKONALĄ CZYNNOŚCI 

SAMOOBSŁUGOWE. 

 

 WSZYSTKIE DZIECI SPĘDZAJĄ CZAS NA ŚWIEŻYM 

POWIETRZU, BAWIĄC SIĘ WESOŁO. 

 

 

Życzymy udanej zabawy   


