
Mamy Nadzieję, Że Dzięki Naszym Propozycjom Pracy 
Czas Spędzony W Domu Będzie Owocny, Radosny I Twórczy 

 
PONIEDZIAŁEK - 23.03.2020 

 
1. Matematyczny tydzień rozpoczniemy od rozpoznawania liczb ze słuchu. 

https://szaloneliczby.pl/porownywanie-liczb-do-10/. 
2. Wykonajcie cyfrę podana przez rodzica kartce z drucika, ziaren fasoli, 

plasteliny  sznurka. 
3. „Tyle samo” -  układamy przed dzieckiem kilka przedmiotów (guzików, ziaren 

fasoli, zabawek, itp.)  Zadaniem dziecka jest ułożyć tyle nakrętek, ile jest 
przedmiotów  i wskazać karteczkę z odpowiednią cyfrą (tu możemy dziecku 
pomóc). 
Teraz dziecko układa przedmioty  dla rodzica, rodzic wykonuje zadanie. 
Dziecko sprawdza. Zabawę powtarzamy kilkukrotnie. 

4. Teraz pora na rozruszankę: 
Powtarzamy wierszyk i wykonujemy ruchy zawarte w tekście. 
 
Prawa rączka, lewa rączka wyciągamy raz prawą rękę w przód, potem lewą 
Sprawdźmy czoło czy gorączka dotykamy dłońmi czoła 
Oko prawe, oko lewe paluszkiem prawej rączki wskazujemy raz prawe raz 

lewe oko 
Spójrz na Krzysia, spójrz na Ewę patrzymy wzrokiem w prawą stronę, a potem w lewą 
Prawa nóżka, lewa nóżka wysuwamy w przód raz jedną raz drugą nóżkę 
Chęć skakania ma jak kózka podskakujemy w miejscu jak kózki 
Z przodu brzuszek, z tyłu pupa dłońmi dotykamy brzuszka, a potem pupy 
Trochę wyżej plecki mamy ramiona wyciągamy w górę i staramy się dotknąć 

dłońmi łopatek 
Rączki w bok wyciągamy, 
I w wiatraczki się zmieniamy 

wyciągamy ramiona w bok i kręcimy się dookoła 
własnej osi naśladując wiatraczki 

 

5. Ostatnie zadanie w tym dniu polega na wykonaniu zgodnie z podanym 
poleceniem pierwszej karty  do waszej cyferkowej książeczki. (ZAŁĄCZNIK) 

 
WTOREK - 24.03.2020 

 
1. W waszych książeczkach i encyklopediach   poszukajcie informacji o różnych 

rodzajach zegarów, o tym jak wyglądały dawniej i jak wyglądają dzisiejsze 
zegary. 
Zastanówcie się , w jakim celu ludzie wymyślili zegary? 
Obejrzyjcie krótki film  „Czas, zegar i zegarmistrz” 
https://www.youtube.com/watch?v=-HFIGiRk0g4 
Potem znajdźcie i  policzcie wszystkie zegary i zegarki znajdujące się  
w waszym domu.  

2. Teraz proponujemy  wysłuchanie i naukę  jednej zwrotki piosenki  „Zegar” 
https://www.youtube.com/watch?v=AltvoLYOokQ 

3. „MÓJ ZEGAR” –z papierowego talerzyka z pomocą rodzica wykonaj zegar.  
Cyfry wytnij ze starych czasopism, reklam, a  z tektury dwie wskazówki  
i przymocuj je do papierowego talerza za pomocą pinezki, tak aby mogły się 
poruszać. 

https://szaloneliczby.pl/porownywanie-liczb-do-10/
https://www.youtube.com/watch?v=-HFIGiRk0g4
https://www.youtube.com/watch?v=AltvoLYOokQ


Wymień liczby od 1 do 12, wskazując palcem każdą liczbę. 
Wykorzystaj zegar do zabawy np.: 

 rodzic  pokazuje godziny na zegarze domowym, a dziecko ustawia 
wskazówki na swoim  zegarze 

 rodzic pokazuje cyfrę napisaną na karteczce, dziecko próbuje ustawić 
na zegarze właściwą godzinę 

 rodzic pokazuje godzinę, a dziecko tyle  razy naśladuje odgłos (ku-ku, 
bim- bam, bim- bam –bum, cyk – cyk) 

4. Wykonaj kolejną kartę pracy.(ZAŁĄCZNIK) 
5. Razem z rodzicami pobaw się przy piosence „Magiczna liczba 7”. Jeśli trochę 

zapomnieliście, to skorzystajcie z podpowiedzi 
https://www.youtube.com/watch?v=hR7sRAl3DG0  

 
ŚRODA - 25.03.2020 

 
1. Na rozgrzewkę proponujemy zabawę z wykorzystaniem kart ruchowych. Staraj 

się dokładnie wykonać każde zadanie.  
https://rodzicielskieinspiracje.pl/karty-ruchowe-dla-dzieci-do-druku-zwierzeta/ 

2. Dziś wykonajcie „Wiosenne ciasteczka”, a przy okazji będziecie ważyć, 
odmierzać składniki, określać smak niektórych produktów, przy okazji 
przypomnijcie sobie z czego robi się mąkę, cukier, masło, skąd mamy jajka  
i śmietanę. 
Przepis na „Wiosenne ciasteczka”: 
 pół kilograma mąki (zważ lub odmierz – ok.3 szklanki) 
 20dag masła (kostka) 
 pół szklanki cukru 
 jeden proszek do pieczenia (16g) 
 jeden cukier waniliowy 
 4 jajka (potrzebujemy tylko żółtek) 
 kilka łyżek kwaśnej śmietany 
Z podanych składników z pomocą mamy zrób ciasto. Rozwałkuj na grubość 
ok. pół  centymetra i wykrawaj ciasteczka najlepiej w formie kwiatków. 
Pieczemy na złoty kolor. Potem dowolnie dekorujemy. Smacznego! 

3. Teraz przypomnijcie sobie zabawę „Ciasto” i zaproście do niej rodzeństwo  
i rodziców. 
https://www.youtube.com/watch?v=JbQFBE6_iOY 

4. Wykonaj kolejną kartę pracy, a jeśli chcesz jeszcze popracować to pokoloruj 
wiosenną mandalę.(ZAŁĄCZNIK) 

5. A może zechcesz wykonać swoją wagę i będziesz sprawdzać, który przedmiot 
jest lżejszy, a który cięższy? 
https://www.youtube.com/watch?v=iRxZxr2_NOs 

 
   
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hR7sRAl3DG0
https://rodzicielskieinspiracje.pl/karty-ruchowe-dla-dzieci-do-druku-zwierzeta/
https://www.youtube.com/watch?v=JbQFBE6_iOY
https://www.youtube.com/watch?v=iRxZxr2_NOs


CZWARTEK - 26.03.2020 
 

Dia przypomnienia możesz obejrzeć „Kolorowe geometryczne figury dla dzieci”   
https://www.youtube.com/watch?v=kaWIfyfHaBE 

 
1. Poproś rodziców o przeczytanie opowiadania „Figurolandii”. 

Za górami , za lasami była kraina FIGUROLANDIA, w której wszystko było 
zrobione z figur geometrycznych. Aby się w niej znaleźć musicie klasnąć  
w dłonie trzy razy. Aby zobaczyć co się w niej znajduje z waszych dłoni 
musicie zrobić lornetki składające się z 2 kółek. Wszyscy mamy lornetki więc 
dokładnie obserwujmy. Z figur były tam domy, drzewa, samochody, lizaki. Na 
ulicach powiewały flagi w kształcie trójkątów, na drzewach rosły owoce z figur 
geometrycznych, dzieci zrywały je do okrągłych koszyków, jednym słowem 
świat figur rozpościerał się wszędzie jak okiem sięgnąć. W krainie tej 
mieszkały figurowe pajacyki. Pewnej nocy zły czarodziej pozmieniał wszystko 
w normalne przedmioty. Bardzo smucili się mieszkańcy Figurolandii, bo ich 
nazwa pochodziła od tego , że wszystko było z figur geometrycznych, a teraz 
ich nie było. Czarodziej ogłosił, że jedynym ratunkiem na odzyskanie kształtów 
jest wykonanie zadań  przez dzielnych przedszkolaków. Jeśli uda wam się 
znaleźć zagubione kształty z FIGUROLANDII, kraina zostanie uratowana. 

2. Narysuj w powietrzu figury: (rodzic czyta rymowanki a ty powtarzaj i rysuj) 
 

TRÓJKĄT 

Trzy kreski, trzy kąty,  

Rysuje trójkąty.  

Już każdy dzieciaczek  

Trójkątny ma szlaczek. 

KWADRAT 

Kwadraciki bardzo lubię  

W tej rodzinie się nie nudzę.  

Kwadrat równe boki ma  

Każde dziecko kwadrat zna. 

PROSTOKĄT 

Jest w rodzinie też prostokąt  

Spójrz na niego, wytęż oko.  

Po dwa boki: długie, krótkie,  

Narysuję za minutkę. 

KOŁO 

Są w rodzinie też kółeczka  

Okrąglutkie jak piłeczka.  

Brak w nich rogów oraz kątów  

Tym się różnią od trójkątów. 

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


 
3. Teraz przygotuj kartkę, papier kolorowy, klej i nożyczki. Samodzielnie wytnij 

figury i skomponuj swojego  geometrycznego pajacyka. 
4. Poskacz jak pajacyk przy piosence  „Pajacyk”  

https://www.youtube.com/watch?v=CJoGw41D7do 
Jeśli chcesz to wykonaj kolejną kartę do książeczki cyferkowej.(ZAŁĄCZNIK) 
 
 

PIĄTEK - 27.03.2020 
 

1. Pamiętasz jak budowaliśmy ciszę? Dziś to będzie pierwsze zadanie – zbuduj 
ciszę. 
https://www.youtube.com/watch?v=tb5TAMjnNvM 

2. Teraz zamknij oczy, posłuchaj dźwięków dochodzących z najbliższego 
otoczenia. Co słyszysz?  Rozpoznaj je i nazwij. 

3. Rozwiąż kilka zagadek. Rodzic  mówi „Pokaż n-o-s”, a ty wskaż tę część ciała 
i powiedz „nos”. (oko, ucho, usta, kolano, broda, kolano, włosy) 

4. Pora już  na ulubione zabawy ruchowe z panem Miłoszem 
https://www.youtube.com/watch?v=2TbmnmA95mM 

5. Matematyka to też mierzenie. Porozmawiaj z rodzicami o tym  na czym polega 
mierzenie i jakie przyrządu do tego służą. Potem zmierz stół, dywan  
np. patykiem do szaszłyków, a rodzic zapisze twoje pomiary. 

6. Kolejną kartę i pozostałe karty  do książeczki wykonaj, jeśli chcesz  
w dowolnym czasie. Po skończeniu włóż wszystkie karty do skoroszytu. To 
będzie twoja matematyczna książeczka. Mogą się tam znaleźć również inne 
matematyczne karty pracy . (ZAŁĄCZNIK) 
 
Nie zapomnij jej zabrać później do przedszkola! 

 
KARTY PRACY, RÓWNIEŻ DODATKOWE  

DLA CHĘTNYCH W ZAŁĄCZNIKU. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CJoGw41D7do
https://www.youtube.com/watch?v=tb5TAMjnNvM
https://www.youtube.com/watch?v=2TbmnmA95mM


 
 



 



 
 
 



 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 


