
 

ZDALNE NAUCZANIE                                     

ZOSTAŃ W DOMU I PAMIĘTAJ  

O PRZEDSZKOLU! 

 
  

Materiał do zajęć zdalnych:  

grupa III - Smerfy 

Justyna Pakosińska - Gidel, Gabriela Raczyńska 

 

 

 

Witajcie Kochani !!!! 

Poniżej prezentujemy zadania na kolejny tydzień. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 18 maja 2020r.                      
obchodzimy 100. rocznicę urodzin          

św.  Jan Paweł II                                                                   
- Patrona Naszej Szkoły. 

 



Maj, tydzień 4 

 

Tematyka tygodnia:   

                                   

                                  Święto rodziców (18.05.2020r.-22.05.2020r.)  
  
  

  

  

  

 Cele główne: 

 zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na łące oraz z rosnącymi tam roślinami 

 dostrzeganie piękna majowej przyrody 

 wypowiada się na temat opowiadania i wiersza 

 rozwijanie pamięci  

 rozwijanie mowy   

 rozwijanie sprawności manualnej  

 rozwijanie sprawności fizycznej 

 umuzykalnienie  

 zachęcanie do pobytu na świeżym powietrzu ( na własnej posesji), spacer na łąkę 

 

 

 



Dzień 1: Mama i tata 

 wspólne oglądanie zdjęć rodziców z ich dzieciństwa 

 słuchanie wiersza Jadwigi  Koczanowskiej  „ Mama i tata”  (treść wiersza poniżej) 

 układanie zdrobnień do słów: mama i tata 

mama-  mamusia, mamuśka, mamunia 

tata – tatuś, tatusiek, tatunio  

 słuchanie i nauka piosenki Śpiewające Brzdące – 

„Jesteś mamo skarbem mym” (treść piosenki  na 

podanej stronie); link do skopiowania 
https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g 

 

 karta pracy Nowe przygody Olka i Ady:  

 cz.4, s.44- 45 

 

  

Wiersz „ Mama i tata”  Jadwiga Koczanowska  

Mama i Tata to nasz świat cały, 

ciepły bezpieczny, barwny, wspaniały, 

to dobre, czułe, pomocne ręce, 

i kochające najmocniej serce. 

 

To są wyprawy do kraju baśni, 

wakacje w górach, nad morzem, na wsi, 

loty huśtawką, prawie do słońca 

oraz cierpliwość co nie ma końca. 

 

Kochana Mamo, Kochany Tato 

dzisiaj dziękować chcemy Wam za to, 

że nas kochacie, że o nas dbacie, 

i wszystkie psoty nam wybaczacie 

Rodzicu, prosimy porozmawiaj z dzieckiem na temat wiersza: 

 

-  Kim dla dzieci jest mama i tata? 

-  Za co dzieci dziękują rodzicom? 

 

 

Kończenie zdań czytanych przez rodzica: 

 

 Moi rodzice są kochani, bo … 

 Pomagam rodzicom w … 

 Lubię być w domu, bo … 

 Z tatą najchętniej robię … 

 Z mamą najchętniej robię … 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g


Dzień 2: Jak nasi rodzice 

 
 

  

 

 ćwiczenia gimnastyczne - Ćwiczenia na równowagę 

My3 - TV dla dzieci;  link do skopiowania: 
https://www.youtube.com/watch?v=0ih61-uU-zk  

 zabawa „Czy znamy imię mamy i taty?”- dziecko podaje 

imiona rodziców, dzieląc je na sylaby 

  rozmowa na temat słowa serca 

 karta pracy Nowe przygody Olka i Ady: 

 cz.4, s.46-48  

 

 

Wycięty z czerwonego kartonu kształt ludzkiego serca.    

Rodzic  pokazuje dziecku serduszko wycięte z czerwonego kartonu 

i pyta: 

− Z czym kojarzy się wam ten kształt? 

− Czym jest serce? 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Serce jest mięśniem wielkości pięści. Jego szersza 

część skierowana jest ku górze, węższa 

ku dołowi. Dzięki sercu w naszym ciele może krążyć 

krew. 

− Do czego ludziom potrzebne jest serce?   

− Czy tylko ludzie mają serca? 

− Czy znacie jakieś przysłowia o sercu? 

    Np.: 

Co w sercu to na języku. 

Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. 

 

 

 

• Burza mózgów na temat:  

 Jak przekazać rodzicom wiadomość, nie używając słów?  

 

 Rodzic  podaje wiadomości, a dziecko  je prezentuje, nie używając słów, np. 

- Przytul mnie, bo jestem smutny. 

- Pobaw się ze mną.  

- Kocham cię mamo, kocham cię tato. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ih61-uU-zk


 

Dzień 3: Mój tata 
 

 rozmowa na temat  - Jak dzieci pomagają rodzicom?  

Rodzic pyta, przedszkolak odpowiada: 

-  Czy pomaga  rodzicom w domu? 

-  Czy powinniście pomagać rodzicom?  Dlaczego? 

 karta pracy Nowe przygody Olka i Ady:   

 cz.4, s.49-50 

 Laurka dla mamy i taty – ćwiczenia plastyczne  

Wyprawka karta nr 24, klej, nożyczki, kartka z bloku technicznego w jasnym kolorze 

formatu A4. 

 

Instrukcja wykonania laurki: 

 Składanie kartki  z bloku technicznego na pół, tak aby powstała laurka. 

 Wycinanie z karty wyprawki gotowych elementów. 

 Składanie gotowych elementów i naklejanie ich na kartce według instrukcji, 

aby kwiaty znalazły się w wazonie. 

 

 

Dzień 4:  Wokół mamy i taty 
 

 karta pracy Nowe przygody Olka i Ady: 

 cz.4, s.51-52 

 prezentacja i krótka informacja o kwiatku konwalia 

 obrazek z konwaliami dla taty i mamy - praca plastyczna dla dzieci; potrzebne 

materiały do wykonania pracy: kartka A4, nożyczki, papier kolorowy  lub bibuła 

koloru zielonego, popcorn, klej. 

 

 

 

• Rozwiązanie zagadki o konwalii. 

 

Dobrze ją znamy z prześlicznej woni, 

kwitnie dzwonkami, ale nie dzwoni (konwalia). 

 

 

• Oglądanie i wąchanie bukiecika konwalii ogrodowych (lub 

leśnych). 

Bukiecik konwalii. 

 

 

 

 



 

 

 

Dziecko ogląda  konwalie, wącha je. 

• Rozmowa na temat konwalii. 

Rodzic pyta: 

− Jak wygląda roślina? 

− Ile dzwonków jest na jednej łodyżce? 

− Gdzie rosną konwalie? 

− Czy można je zrywać? 

 

 

 

 

 

 

 

Konwalia majowa jest rośliną leczniczą                             

i ozdobną, nie jest już rośliną chronioną.                                                         

Występuje często w lasach niemal całej Polski,                             

ale można ją również hodować.                                                                               

Jej głównym walorem są niewielkie kwiaty                                           

o charakterystycznym zapachu  

i dzwonkowatym kształcie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Zapoznanie ze sposobem wykonania prac. 

 

 

 

Konwalie z popcornu – link do filmu:   

https://www.youtube.com/watch?v=HwlXsmzL71Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Powodzenia!         

https://www.youtube.com/watch?v=HwlXsmzL71Y


Dzień 5: Festyn   
 

 słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej pt. „Festyn”. 

Książka z ilustracjami do opowiadania, s. 78-81 . Dziecko 

słucha opowiadania i ogląda ilustracje                                    

(treść opowiadania poniżej). 

 karta pracy Nowe przygody Olka i Ady: 

 cz.4, s.53 

 

 

Rozmowa na temat festynu. Rodzic  pyta dziecko: 

− Co to jest festyn?                                                                                                                       

− Z jakiej okazji organizuje się festyn? 

 

Opowiadania „Festyn” 

Na rodzinny festyn do przedszkola Ady przyszło wiele rodzin, między innymi mama i tata 

Ady oraz Olek. „Święto rodziców” okazało się dobrym pomysłem i okazją do wspólnej 

zabawy. Całe przedszkole było udekorowane obrazkami namalowanymi przez dzieci oraz 

kwiatami. W ogródku postawiono dodatkowe ławki, leżaki i miękkie pufy do siedzenia. 

Dzieci wymyśliły wiele śmiesznych konkurencji, w których brali udział dorośli. Zaczęło 

się od zagadek, potem były zawody w podrzucaniu piłki głową, co okazało się ulubionym 

zajęciem niektórych tatusiów. Przedszkolaki zorganizowały pokaz puszczania baniek 

mydlanych, które wirowały w powietrzu, mieniąc się wszystkimi kolorami tęczy. 

Najwięcej śmiechu wywołała ogromna bańka, która osiadła na nosie jednego z rodziców  

– minęło sporo czasu, zanim pękła! Tata Ady i Olka wygrał konkurs w skakaniu na jednej 

nodze dookoła karuzeli i chociaż w trakcie spadł mu lewy but, nie poddawał się do końca.      

– Brawo! – krzyczała Ada.                                                                                                      

– Tato! Tato! – dopingował Olek. 

Następnie odbył się konkurs drużynowy z udziałem dorosłych i dzieci. Liczyły się 

zręczność i refleks. Każdy rodzic otrzymał plastikową butelkę, a zadaniem dzieci było jak 

najszybsze napełnienie jej wodą i zakręcenie. Ach, ile było przy tym radości! Wszyscy się 

nawzajem pooblewali, jakby to był śmigus-dyngus. Na szczęście pogoda była wspaniała i 

słońce szybko wysuszyło zmoczone ubrania. 

Mama Ady i Olka zajęła pierwsze miejsce w konkursie nadmuchiwania balonów. W ciągu 

minuty nadmuchała aż trzy i nawet zdążyła je zawiązać na supeł. Nagle rozległo się 

potężne trrrach! To jeden z balonów pękł i wystraszył siedzące na dachu gołębie.              

– Myślałem, że wystrzeliłaś z armaty! – zażartował tata.                                                         

– To dlatego, że kiedyś grałam na trąbce i mam silne płuca – wyjaśniła mama. 

Później odbył się konkurs na rodzinne śpiewanie piosenek. Och! Nie każdy potrafi 

śpiewać. Niektórzy bardzo fałszowali, ale zupełnie się tym nie przejmowali. Przecież 



wcale nie trzeba być najlepszym we wszystkim. Najważniejsze to umieć się śmiać nawet z 

samego siebie. Jednak najwięcej radości wywołały wyścigi z surowym jajkiem 

trzymanym na łyżce. Dorośli starali się zachować równowagę w czasie biegu, a dzieci 

piszczały z emocji! Bum! Jajko już leżało na ziemi. Bach! Drugie jajko wylądowało na 

bucie jednego z ojców.                                                                                                               

– Cały trawnik zamienił się w jajecznicę! – zachichotał Olek.                                                                   

– To są jajka sadzone – stwierdziła Ada. 

Zwycięzcy w różnych konkurencjach otrzymali nagrody zrobione przez dzieci: papierowe 

sowy z przyklejonymi ruchomymi oczami, świeczki ozdobione suszonymi kwiatkami lub 

muszelkami, kamienie pomalowane jak biedronki i zakładki do książek.  Każdy, kto 

zgłodniał, mógł się poczęstować pysznym ciastem i owocami, ale najsmaczniejsze 

okazały się owsiane ciasteczka, które przedszkolaki upiekły razem z paniami kucharkami. 

Na zakończenie rodzinnego festynu dzieci przygotowały część artystyczną, a Ada 

wyrecytowała wierszyk: 

Gdy na Księżyc się wybiorę, to spakuję do walizki                                                                     

moją mamę oraz tatę, bo nie mogę zabrać wszystkich.                                                                 

Z mamą będę liczyć gwiazdy i rysować złote słońce,                                                                     

z tatą zrobię prawo jazdy na talerze latające.                                                                                               

Na Księżycu dom postawię i dla mamy kwiat w ogrodzie,                                                        

tacie gwiezdną dam golarkę, by się mógł ogolić co dzień. 

Więc, gdy lecieć chcesz w nieznane, zabierz tatę oraz mamę! 

Ada otrzymała wielkie brawa, a potem rozpoczęła się loteria. W losowaniu nagrody 

głównej wzięli udział wszyscy zaproszeni goście. Każdy chciał wygrać, ale przecież to 

niemożliwe, żeby wygrali wszyscy. Dzieci trzymały kciuki i czekały, aż pani dyrektor 

odczyta zwycięski numer.                                                                                                                 

– Wygrywa los z numerem 1865!                                                                                             

– Hura! To nasz! – krzyknął uradowany Olek.                                                                                

– Mamy szczęście! – pisnęła Ada. 

Nagrodą główną były bilety do teatru dla całej rodziny. Pozostali uczestnicy wylosowali 

nagrody pocieszenia w postaci książek.                                                                                             

– Trzeba to uczcić! – zaproponowała mama.                                                                                          

– Tylko nie każcie mi już dzisiaj skakać na jednej nodze! – zaśmiał się tata. 

Tego dnia Ada i Olek byli bardzo dumni ze swoich rodziców. Chociaż są dorośli, mają 

wspaniałe poczucie humoru i można się z nimi świetnie bawić. 

 

 

 



Rozmowa na temat opowiadania. Rodzic  pyta: 

− Z jakiej okazji odbywał się festyn w przedszkolu Ady?                                                                  

− Kto z rodziny Ady przybył na festyn?                                                                                       

− Jaki konkurs wygrał tata Olka i Ady?                                                                                          

− Na czym polegał konkurs drużynowy – dorośli z dziećmi?                                                           

− W jakim konkursie mama Olka i Ady zajęła pierwsze miejsce?                                                     

− Jakie inne konkursy odbyły się jeszcze podczas festynu?                                                                  

− Jakie nagrody przygotowały dzieci?                                                                                                 

− Czym częstowali się goście?                                                                                                             

− O kim Ada recytowała wiersz?                                                                                                             

− Czym zakończył się festyn? 

 

 

Miłej pracy! Powodzenia! 

 

 

 
 

Prosimy o przesłanie zdjęć Waszych pięknych prac.  

 Pozdrawiamy Rodziców a Smerfiki ściskamy mocno! 


