
Zdalne nauczanie      gr III 

Tematyka kompleksowa: W domu najlepiej - kocham mamę i tatę. 

1. Zagadki słowne - wprowadzenie do tematu. 

Jak razem się nazywa: 

babcia i prababcia siwa, 

dziadek szpakowaty i dzieci 

– obok mamy i taty? 

 

 To „m” litera, to „a” litera. 

Te dwie litery wyraz zawiera. 

Słowo serdeczne, odgadniesz sama. 

To jest na pewno słowo ... . 

 

 Oto niezwykle łatwa zagadka. 

Kim jest dla Ciebie syn Twego dziadka? 

 Łatwą zagadkę dziś mamy, 

kim jest mama mamy? 

 

 To jest zagadka 

łatwa i prosta: 

kim jest dla Ciebie 

twej mamy siostra? 

 

 Ta dziewczyna i ten chłopak 

jedną mamę mają. 

Odgadnij i powiedz prędko: 

jak ich nazywają? 

 

 A przed mamą naszej mamy 

kogo mamy? 

2.  Słuchanie wiersza pt. ,,Dziękuje Ci, mamo’’ 

 

Dziękuje Ci, mamo, za to 

że zbudowałaś dom z tatą, 

dom z bajki, 

gdzie zawsze jest lato! 

Kiedy stłukę kolano 

lub zaboli mnie głowa, wystarczy twój dotyk, mamo, 

twoje ciepłe słowo – 

i już nie boli! 

Jesteś mamo dobra wróżką, 

jesteś tato, czarodziejem, 

stworzyliście razem dom, 

czarodziejski, ciepły dom, 



a w nim latające łóżko 

i świat, w którym czar istnieje! 

Stworzyliście dom na lata, 

a w nim siostrę oraz brata, 

pieska, kotka i chomika, 

złote rybki i królika! 

I dlatego, mamo, tato, 

ja was bardzo kocham za to! 

 

Rozmowy na temat treści wiersza inspirowane pytaniami: Za co w wierszu dziękujemy rodzicom/ Co 

znaczy, że w domu zawsze jest lato? Z czym kojarzy Ci się lato? Kto mieszka w domu, o którym jest 

mowa w wierszu? Do kogo została porównana mama, a do kogo tata? 

3. 10.,,Rodzinne wyliczanki’’- rozwiązywanie zadań z treścią. 

 

Dzieci siadają z rodzicami przy stoliku, na którym leżą liczmany np. patyczki. Rodzic podaje treść 

zadania, dzieci obliczają za pomocą liczmanów: 

- Do świątecznego obiadu zasiadły następujące osoby: mama, tata, ciocia Basia z wujkiem Staśkiem i 

dwiema córeczkami, babcia Frania i mały Michaś. Ile osób siadło do świątecznego stołu? 

 

- Kasia ozdabiała świąteczny mazurek. Przygotowała 10 migdałów. Po chwili przyszedł Maciek i zjadł 

2 migdały. Ile migdałów zostało Kasi do ozdobienia mazurka? 

 

- Na stole leżało 8 jajek. Mama wzięła jedno, a tata 2. Ile jajek zostało na stole? 

4.  ,,Moja wesoła rodzinka’’- działania plastyczne. 

 Wykonanie portretu w wersji humorystycznej. Z przygotowanych czasopism dzieci wycinają fragmenty 

twarzy i głowy (oczy, nos, włosy ipt0 . naklejają je na kartonie, a następnie dorysowują brakujące 

części twarzy, głowy oraz reszty ciała, aby postacie przypominały członków rodziny dziecka. 

5. 2. Jacy są nasi rodzice - układanie imion, ćwiczenia werbalne w kręgu. 

 

Dzieci korzystając ze swoich klaserów z literkami układają imiona swoich rodziców ( jeśli imiona są 

trudne fonetycznie lub dzieciom młodszym – pomaga rodzic). 

 

Ćwiczenia werbalne „ Moja mama nazywa się.... Moja mama jest..... Mój tata nazywa się.... Mój tata 

jest...” – tworzenie porównań, określanie cech mamy i taty. 

 

Za co kochacie swoich rodziców ?- poszukiwanie odpowiedzi na postawione pytanie. Podkreślenie 

wartości przynależności do rodziny, okazywania rodzicom szacunku i miłości. 

 

Kończenie wypowiedzi: „ Moi rodzice lubią kiedy ja ...”- skierowanie uwagi dzieci na zachowania, jakie 

ich rodzice lubią u nich. 

6. EKSPERYMENTUJĘ Z MAMĄ I TATĄ 

Jak bez dmuchania napełnić balon? 



 

Potrzebne: 

•Kolba stożkowa 

•Balon 

•Soda oczyszczona 

•Drewniana szpatułka 

•Mała miarka 

•Ocet 

•Lejek 

 

Etapy: 

1.Do balonu nasypujemy trochę sody oczyszczonej, mniej więcej 2-3 łyżeczki. 

2.Do butelki nalewamy ocet posługując się lejkiem, aby zapobiec ewentualnemu rozlaniu się cieczy. 

3.Delikatnie nakładamy balon na szyjkę butelki, tak, aby soda nie wysypała się z niego. 

4.Kiedy upewnimy się, że balonik założony jest poprawnie, wreszcie możemy unieść go i wysypać 

jego zawartość do butelki. 

5.Obserwujemy jak dwutlenek węgla pompuje balonik. 

 

Erupcja wulkanu 

 

Potrzebne: 

•Szklany pojemnik 

•Drewniane szpatułki 

•Czerwony barwnik spożywczy 

•Pipeta 

•Mała miarka 

•Soda oczyszczona 

•Mąka pszenna 

•Talerz 

•Ocet 

 

Etapy: 

1.Wkładamy szklany pojemnik do głębokiego talerza. 

2.Do wewnątrz pojemnika wsypujemy 3 łyżki sody oczyszczonej oraz 2 łyżki mąki pszennej. Mieszamy 

dokładnie drewnianą szpatułką. 

3.Do miarki wlewamy 15 ml octu, a następnie dodajemy pipetą 4 krople czerwonego barwnika. 

Mieszamy szpatułką. 

4.Liczymy do trzech i wlewamy zabarwiony ocet do pojemnika. 

5.Obserwujemy jak wybucha wulkan. 

7. Zadania matematyczne. 

o Bujały liście sobie na drzewie, 

jak długo bujały tego nikt nie wie. 

Lecz wiemy to, że było ich 10, 

A teraz na ziemi leży ich 6. 

Ile liści zostało na drzewie? 

 

o Biegała po parku wiewiórka, 

znalazła orzeszków pięć. 

A że była bardzo głodna to zjadła 



orzeszków pięć. 

Ile orzeszków zostało? 

 

o Po niebie płynęły chmurki 

Na początku 8 było 

3 z nich odpłynęło 

Ile chmurek zostało? 

8. Działalność plastyczna. 

"Ramka na rodzinne zdjęcie"  

Rodzic pomaga dziecku wyciąć ramkę z grubszej tektury. Dziecko, używając kleju Wikol, nakleja na 

ramkę makaron "kokardki", a następnie ozdabia go lakierem do paznokci. 


