
Zadania na 1-5.06.2020 

 

Poniedziałek 

1.06.2020 

Dziś jedyny taki dzień w roku kiedy świętują wszystkie dzieciaki to 

Dzień Dziecka dlatego dzisiaj nie będzie zbyt wiele zadań, ale na 

początek  

Kochani Marynarze życzymy Wam,  

aby Wasze dzieciństwo było jak  

najlepsze i aby trwało jak najdłużej 

 

Piosenka dla Was a śpiewa Maja Jeżowska 

https://www.youtube.com/watch?v=EVjvOBs2Z8I 

 

 

1. Zabawa na początek to jedna z ulubionych Waszych piosenek 

to  Taniec połamaniec :  

https://www.youtube.com/watch?v=ZlanSiI7HnI 

2. Przypomnijcie sobie swoje ulubione zabawy przedszkolne ,  

z kim ulubiliście się bawić? Narysujcie swojego ulubionego 

kolegę lub koleżankę z przedszkola. Napiszcie imię kolegi 

3. Krótki zadanie Znajdź różnice ( zaznaczamy na dolnym 

obrazku a kolorujemy obrazek u góry) - załącznik nr 1 

4. Dla chętnych kolorowanka Dzień Dziecka - załącznik nr 2 

https://www.youtube.com/watch?v=EVjvOBs2Z8I
https://www.youtube.com/watch?v=ZlanSiI7HnI


Wtorek 

2.06.2020 

1. Zaczynamy od piosenki ( już jej słuchaliśmy w przedszkolu ale 

to było parę miesięcy temu) 

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4 

Tak to piosenka o prawach każdego dziecka. Co to znaczy, że ktoś 

ma prawo ?  

2. Obejrzyjcie krótki film ( kto pamięta ten sobie przypomni i 

sprawdzi swoją pamięć) 

https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4 

3. Złapcie duży papier i farby namalujcie taki kolorowy świat w 

jakim chcielibyście mieszkać .  

4. Posłuchajcie bajki o Łąkowym smoku  

https://www.youtube.com/watch?v=i9YbDGYKr9E&fbclid=IwA

R2BjJS4S2nmxtoeEKiNmE5RurNtAHd-

FsMm7Q14IEJQZZsK-KqbCIJIe-Y 

a jak będziecie na spacerze to poszukajcie kilku ładnych 

kamieni i zabierzcie je do domu, a następnie umyjcie będą nam 

potrzebne jutro. 

Dla chętnych kolorowanka „Prawa dziecka” - załącznik nr 3  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4
https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4
https://www.youtube.com/watch?v=i9YbDGYKr9E&fbclid=IwAR2BjJS4S2nmxtoeEKiNmE5RurNtAHd-FsMm7Q14IEJQZZsK-KqbCIJIe-Y
https://www.youtube.com/watch?v=i9YbDGYKr9E&fbclid=IwAR2BjJS4S2nmxtoeEKiNmE5RurNtAHd-FsMm7Q14IEJQZZsK-KqbCIJIe-Y
https://www.youtube.com/watch?v=i9YbDGYKr9E&fbclid=IwAR2BjJS4S2nmxtoeEKiNmE5RurNtAHd-FsMm7Q14IEJQZZsK-KqbCIJIe-Y


Środa 

3.06.2020 

 

1. Trochę porannej rozgrzewki : 

https://www.youtube.com/watch?v=5MV6cCSj_vg 

2. Przyjrzyjcie się ilustracji a Rodzice przeczytają Wam 

pytania: (nie ma potrzeby drukowania można oglądać np. na 

ekranie monitora  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5MV6cCSj_vg


3. Obiecane zadanie z kamieniami:  

Zbieramy kamienie, myjemy, markerem rysujemy np. 

słoneczko, chmurkę, serce, kwiatek itp. Kamyki wkładamy do 

koszyka. Dziecko losują np. 3 kamienie, układają je obok 

siebie i próbują do rysunku na kamyku utworzyć zdanie.  

Np. słońce – dziecko – drzewo 

Pewnego słonecznego dnia, dziewczynka wybrała się na 

spacer do lasu.   

(rozwijanie mowy, kreatywność, wyobraźnia) 

Prosimy, aby dziecko policzyło wyrazy w tym zdaniu 

( oczywiście przy dłuższych można pomóc) 

4. Kolorowa łąka | MuzyKat | posłuchajcie  muzycznego 

spotkania na łące (ile owadów było na tej łące – narysujcie je) 

https://www.youtube.com/watch?v=e3JMNHv70uw 

 

Czwartek  

4.06.2020 

 

1. Zabawa z podskokami 

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg&fbcli

d=IwAR11kHM7LH-Ss7T7-EV-

oFhtdJ_HkeprzFwVXEs1UO78W6HtwVG1KdyMpBI 

2. Poproście rodziców o duży arkusz papieru najlepiej szary 

papier – jeśli macie rodzeństwo  to odrysujcie jego 

sylwetkę na papierze lub poproście aby ktoś odrysował 

Ciebie – następnie dorysuj brakujące elementy i pomaluj 

sylwetkę i ubranie . 

https://www.youtube.com/watch?v=e3JMNHv70uw
https://www.youtube.com/watch?v=e3JMNHv70uw
https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg&fbclid=IwAR11kHM7LH-Ss7T7-EV-oFhtdJ_HkeprzFwVXEs1UO78W6HtwVG1KdyMpBI
https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg&fbclid=IwAR11kHM7LH-Ss7T7-EV-oFhtdJ_HkeprzFwVXEs1UO78W6HtwVG1KdyMpBI
https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg&fbclid=IwAR11kHM7LH-Ss7T7-EV-oFhtdJ_HkeprzFwVXEs1UO78W6HtwVG1KdyMpBI


3. Krótkie zadanie dla chętnych – załącznik nr 4 

4. Przypomnijcie sobie Wasze ulubione zabawy  

z przedszkola – zaproście do tej zabawy Rodziców lub 

rodzeństwo. Ciekawe, które to zabawy? Ciepło -zimno a 

może Poszedł Jarek na jarmarek a może gra w Klasy a 

może …. 

(w Klasy możecie pograć na chodniku ) 

 

piątek 

5.06.2020 

 

1. Zabawa ruchowa z kostką do gry: ustalcie jaki ruch – 

ćwiczenie wykonujecie przy 1, 2, 3, itd.  Rzucacie kostka  

i wykonujecie to ćwiczenie które pokaże liczba oczek na 

kostce 

2. Kolega w salonie fryzjerskim – załącznik nr 5  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=NF

T4Ikz8dOQ&feature=emb_logo 

Po wydrukowaniu wybranej buzi kolorujemy ją, a 

następnie nacinamy włosy i robimy wybraną fryzurę 

 ( przycinamy włosy itp.).  

Jeżeli nie maja Państwo dostępu do drukarki to może 

dziecko samo wykonać twarz i włosy do wycinania: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=NFT4Ikz8dOQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=NFT4Ikz8dOQ&feature=emb_logo


 
 

 
 

3. Tor dla pomponów ( lub jajek po kinder niepodziankach) 

Potrzebujecie taśmy malarskiej i rolek po ręcznikach lub 

papierze toaletowym pomponów lub kulki zrobionej z 

ciastoliny (wyschniętej)  Miłej zabawy  (zaczerpnięte z 

https://kiermaszkreatywny.blogspot.com/2020/05/tor-

dla-

pomponow.html?fbclid=IwAR1U5Jx87X2NqT54P4lvFdalV

jZ1_PVIwqEey7LlSFalwUAFvU8yO0aV6Wk )  

https://kiermaszkreatywny.blogspot.com/2020/05/tor-dla-pomponow.html?fbclid=IwAR1U5Jx87X2NqT54P4lvFdalVjZ1_PVIwqEey7LlSFalwUAFvU8yO0aV6Wk
https://kiermaszkreatywny.blogspot.com/2020/05/tor-dla-pomponow.html?fbclid=IwAR1U5Jx87X2NqT54P4lvFdalVjZ1_PVIwqEey7LlSFalwUAFvU8yO0aV6Wk
https://kiermaszkreatywny.blogspot.com/2020/05/tor-dla-pomponow.html?fbclid=IwAR1U5Jx87X2NqT54P4lvFdalVjZ1_PVIwqEey7LlSFalwUAFvU8yO0aV6Wk
https://kiermaszkreatywny.blogspot.com/2020/05/tor-dla-pomponow.html?fbclid=IwAR1U5Jx87X2NqT54P4lvFdalVjZ1_PVIwqEey7LlSFalwUAFvU8yO0aV6Wk


               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik nr 1 

 

 



załącznik nr 2 

 

 

 

 



załącznik nr 3 

 

 

 



załącznik nr 4 

 



załącznik nr 5 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


