
PONIEDZIAŁEK 04.05.2020 
 
1. Mały sportowiec w domu – dwiczenia gimnastyczne 
Wybierz sobie jeden zestaw i podwicz z mamą lub tatą. 
https://youtu.be/FacAJxiIzh4 
 
2. Gra edukacyjna 
Wykonaj kostkę przedstawiającą różne miny. 
https://pin.it/5b00r5A 

 
Można też narysowad różne miny pisakiem na ściankach drewnianego klocka lub narysowad miny na 
małych karteczkach.  
Należy opowiedzied z dzieckiem co przedstawiają poszczególne miny (np. radośd, smutek, złośd, 
zmęczenie, strach, obojętnośd). 
Zasady gry: 
Wersja I – jeśli masz kostkę to jedna osoba rzuca kostką a pozostali uczestnicy zabawy przedstawiają 
ruchem, mimiką i gestem minkę która wypadła. 
Wersja II – jeśli masz minki narysowane na karteczkach ułóż je w kole na środku połóż butelkę po 
napoju. Zadaniem jednej osoby jest zakręcid butelką pozostali uczestnicy zabawy przedstawiają 
ruchem, mimiką i gestem minkę którą wskazała butelka. 
https://pin.it/3AFmVu6 
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3. Posłuchaj wiersza pt. „Dyzio marzyciel” J.Tuwima 
https://www.youtube.com/watch?v=C2z6YLfOPUk 
 
Odpowiedz na pytania do wiersza: 

- Jak miał na imię chłopiec? 
- Co robił Dyzio? 
- Gdzie leżał Dyzio? 
- Co obserwował, czemu się przyglądał? 
- Z czym kojarzyły mu się chmury? 
- O czym marzył Dyzio? 
- Dlaczego Dyzia nazwano marzycielem? 
- Co to są marzenia? 
 
4. Poobserwuj chmury na niebie. Zastanów się z czym ci się kojarzą?(co przypominają swoim 
kształtem) 
 

WTOREK 05.05.2020 
 
1. Wysłuchaj bajki o rybaku i złotej rybce. 
https://www.youtube.com/watch?v=MGL1drkkVyU 
 
Odpowiedz na pytania do bajki: 
- Gdzie mieszkał stary rybak z żoną? 
- Co złowił rybak w morzu? 
- O co rybka poprosiła rybaka? 
- Ile marzeo miała żona rybaka? 
- Jakie było 1,2 i 3 marzenie żony rybaka? 
- Co to jest chciwośd? 
 
2. Odrysuj swoją rękę na kartce papieru i wyczaruj z niej złotą rybkę według własnego pomysłu lub 
sugerując się filmikiem. 
https://youtu.be/mhfjjji40w0 
 
3. Zabawa zręcznościowa – Łowimy rybki. 
W misce z wodą pływają plastikowe nakrętki – rybki (lub inne lekkie przedmioty np. plastikowe klocki, 
koła wycięte z kartonu). Dziecko trzymając w obu rękach patyczki do lodów (szaszłyków, dwie kredki, 
spinacz do bielizny itp. według własnego uznania) wyjmuje nakrętki z wody i odpowiada na pytania: 
- Jakiego koloru jest pierwsza rybka? (dryga, trzecia itd.) 
- Ile jest wszystkich rybek? 
- Ile złowiło a ile zostało? 
Może też pogrupowad złowione rybki według kształtu, koloru, wielkości. 
 

ŚRODA 06.05.2020 
 
1. Dwiczenia słuchowe – Co słyszysz? 
Należy zgromadzid przedmioty codziennego użytku z których można wydobyd dźwięki przez 
uderzanie, zgniatanie, potrząsanie (np. łyżki drewniane, klucze, butelki szklane i plastikowe, słoik z 
grochem lub ryżem, nadmuchany balon, papier lub torebkę foliową itp.) 

https://www.youtube.com/watch?v=C2z6YLfOPUk
https://www.youtube.com/watch?v=MGL1drkkVyU
https://youtu.be/mhfjjji40w0


Dziecko najpierw powinno obejrzed przedmioty i usłyszed dźwięk jaki wydają a następnie odwrócone 
tyłem nazywa przedmiot którego dźwięk usłyszało. 
Dziecko może też przeliczad ilośd usłyszanych dźwięków lub wymienid w kolejności sekwencję 
usłyszanych dźwięków np. dwa uderzenia łyżek, syczenie balonu, zgniatanie papieru. 
 
2. Posłuchaj piosenki „Moja fantazja” zespołu Fasolki. 
https://www.youtube.com/watch?v=wRGwusndw0I 
 
Poproś dziecko żeby na podstawie piosenki wytłumaczyło co to jest fantazją. 

 
3. Fantazik – praca plastyczna rozwijająca wyobraźnię. 
Dzieci rysują lub lepią z plasteliny (masy solnej) stworka według własnej fantazji i wymyślają 
dla niego imię. 
 
4. Zabawa ruchowa – pobaw się wspólnie z rodzicem. 
https://m.youtube.com/watch?v=6WXG5w_c4Ms 
 
 

CZWARTEK 07.05.2020 
 
1. Jestem drzewem – zabawa dramowa 
• Rozwijanie wyobraźni i empatii, wczuwanie się w istotę drzewa. 
Rodzic proponuje: wyobraź sobie, że jesteś olbrzymim, silnym drzewem, stao jak to 
drzewo. Pomyśl, że wieje wiatr i porusza konarami dużego drzewa. Poruszaj rękoma. Teraz 
pomyśl, że jesteś maleokim, słabym drzewkiem i stao jak to drzewko. Pomyśl, że wieje wiatr 
i porusza gałązkami małego drzewka. Poruszaj rączkami. Jesteś drzewem, czy czujesz, jak ogrzewa cię 
słooce? Pomachaj ręką do ptaka, który uwił gniazdo w koronie drzewa. Rozłóż szeroko ręce – gałęzie. 
Drzewo chłonie krople deszczu. 
 
Rodzic rysuje kontur drzewa – zadaniem dziecka jest pokolorowanie lub ozdobienie drzewa według 
własnego uznania. 
Poproś dziecko żeby jeszcze raz wczuło się w rolę drzewa i odpowiedziało na pytania w imieniu 
wykonanego drzewa: 
- Czy drzewo jest zadowolone?  

- Czy drzewo jest zadowolone? 
- Czy dobrze się czuje z tymi elementami? 
- Z czego drzewo nie cieszyłoby się? 
- Kiedy drzewo jest smutne? 
- Czego nie powinniśmy robić drzewom? 
- Gdzie rosną drzewa? 
- Co możemy zrobić dla drzew, aby były szczęśliwe? 
 
 
2. Słuchanie piosenki pt. „Mam marzenia” 
https://www.youtube.com/watch?v=uMRRK73w8M8 
Poproś dziecko żeby opowiedziało jakie ma marzenia, po co są marzenia, czy warto marzyd. 
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3. Podobieostwa i różnice. 
Spełniły się marzenia chłopca, dostał wiele prezentów. Znajdź 6 różnic między ilustracjami. 
 

 
 
 
4. Muzyczne stop – pobaw się z mamą lub tatą  
https://m.youtube.com/watch?v=aHN2igxrHck 
 

 

https://m.youtube.com/watch?v=aHN2igxrHck


PIĄTEK 08.05.2020 
 
1. . Mały sportowiec w domu – dwiczenia gimnastyczne 
Wybierz sobie jeden zestaw i podwicz z mamą lub tatą. 
https://youtu.be/FacAJxiIzh4 
 
2. Wysłuchaj bajki „Marzenia się spełniają”. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=YSU7pk91P60&feature=share 
 
Po wysłuchaniu bajki odpowiedz na pytania: 
- Jak miał na imię żyrafka? 
- Co najbardziej lubiła robid Bibi? 
- Kto zauważył, że Bibi ma talent i wspierał ją? 
- Czy spełniły się marzenia żyrafy ? 
 
3. Spełniają się twoje marzenia!: 
Rodzic pyta dzieci, jakie jest ich największe marzenie. 
Teraz prosi, aby wyobraziły sobie, że to marzenie się spełnia. 
Zadaniem dzieci jest pokazanie swojej radości. 
 
4. Wykonaj karty pracy 

https://youtu.be/FacAJxiIzh4
https://www.youtube.com/watch?v=YSU7pk91P60&feature=share


 



 


