
Zdalne nauczanie  gr III        IV tydzień maj 

 

1.  „Fotografie” – słuchanie wiersza J. Papuzińskiej, opisywanie wyglądu rodziców na fotografiach. Każde 

dziecko ma przed sobą fotografie swoich rodziców i/lub rodziny. Rodzic  podejmuje rozmowę z dziećmi na 

temat wyglądu rodziców na fotografiach, zadając pomocnicze pytania: Kto jest na twoim zdjęciu? Czy rodzice 

wyglądają dziś tak samo? Co się zmieniło w ich wyglądzie? Po rozmowie rodzic czyta dzieciom wiersz 

„Fotografie” J. Papuzińskiej: 

Fotografie 
Lubię sobie podumać 

nad zdjęciami w albumach. 

Lubię popatrzeć sobie 

na czas, co gdzieś już pobiegł. 

Mama, jak była mała, 

przebrana za kotka. 

Młodzi babcia i dziadek schodzą z jakiejś góry. 

Nieznajomy wujaszek 

i nieznajoma ciotka. 

Tata w czapce wojskowej, okropnie ponury. 

Rodziców ślub i wesele. 

Andzia, Zuzia, Januszek, Zosia, Hania, Felek. 

A tu 

łyse niemowlę gryzie własną nogę. 

– To mam być ja? 

– Ratunku! 

– Uwierzyć nie mogę! 

Joanna Papuzińska 
 
2.  „Moje korzenie” – odczytywanie symboliki drzewa genealogicznego, wspólne wykonanie jego 
uproszczonego rysunku, ogłoszenie konkursu na rodzinną pracę plastyczną. Rodzic przypomina dzieciom 
znaczenie pojęcia: drzewo genealogiczne. Tradycyjne drzewo genealogiczne powinno przedstawiać dwóch 
przodków, którzy stanowią pień tego drzewa, oraz ich potomków – gałęzie i liście. Rodzic  rysuje na dużym 
kartonie drzewo. 
Na pniu – portrety babci i dziadka. Dzieci wymieniają kolejne osoby, które powinny się znaleźć na gałęziach i 
listkach (rodzice, dzieci).  
Pomoce: duży karton, flamastry, kredki 
 
3. Robot 
Dzień dobry, nazywam się Wesoły Ryjek. Dziś postanowiłem  zrobić coś dla mamy. Mama pierze, rozwiesza 

pranie, prasuje, składa i chowa do szafy. Mama kupuje i gotuje. Mama zmywa. Mama czyta mi książki z 

obrazkami, 

a sobie – bez obrazków. Mama pisze coś na komputerze. I robi jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. Na 

jedną osobę to przecież za dużo. Oczywiście tata jej pomaga, jak jest w domu, ale przeważnie go nie ma. Nawet 

ja mam mojego żółwia przytulankę,  który zawsze jest ze mną i mi we wszystkim pomaga – kiedy rysuję, 

buduję albo jem. 

Najpierw pomyślałem, że może pożyczę mamie mojego żółwia, żeby jej trochę pomógł, ale to nie był dobry 

pomysł. Ja też potrzebuję pomocy, więc żółwiowi byłoby trudno pomagać równocześnie mamie i mnie. Dlatego 

właśnie postanowiłem zrobić dla mamy specjalnego pomocnika. Robota. Widziałem takiego na filmie. 

Wystarczyło mu powiedzieć, co ma zrobić, a on odkurzał, zmywał, rozwieszał pranie, prasował i sam nie 

wiem co jeszcze. W dodatku cały czas się uśmiechał. 

Pracowaliśmy z moim żółwiem przytulanką cały dzień. Robot wyszedł nam jeszcze piękniejszy niż na filmie. 

Miał głowę z dziurawej piłki, brzuch z kosza na śmieci, nogi z dwóch samochodzików, jedną rękę ze starej 

trzepaczki 

do piany, a drugą z kombinerek taty i mnóstwo przycisków z zakrętek i guzików – tak na wszelki wypadek. 

Bałem się tylko, żeby nie zaczął działać, zanim go skończymy, ale on zachowywał się bardzo spokojnie. 

Kiedy był gotowy, zawieźliśmy go z moim żółwiem przytulanką do mamy. 



– To będzie twój pomocnik, mamo – powiedziałem. 

Mama spojrzała na nas znad ciasta i foremek, bo właśnie robiła pierniczki. 

– Nazywa się Robi – wyjaśniłem. – Robi robi wszystko. Widziałem na filmie. No, Robi, pomóż mamie wykrawać 

pierniczki. 

Ale Robi ani drgnął. Nie chciał pozmywać, nakryć do stołu ani nawet powiesić taty płaszcza na wieszaku, 

kiedy tata wrócił. I całe szczęcie, że wrócił, bo już zaczynało mi się robić smutno. 

Dziś dowiedziałem się, że niedziałający robot też się może przydać. Tata spojrzał na niego i powiedział, że 

skoro robot nie działa, to my powinniśmy zadziałać. Pomagaliśmy mamie aż do wieczora. I jutro też będziemy! 

Wojciech Widłak 
 
Po wysłuchaniu opowiadania rodzic pyta: Jakie czynności wykonywała mama? Jaki pomysł miał 

Ryjek? Jak zakończyła się historia? Następnie dzieci zastanawiają się, co mogą robić w domu, żeby pomóc 
mamie i tacie. Rodzic nawiązuje do zachowania rodziców, cech charakterystycznych ich wyglądu i prosi dzieci o 
dokończenie zdań typu: Moja mama jest…, Mój tata często…, Moja mama lubi…, Mój tata lubi jeść… 

 

4.  „Robot” – zabawa plastyczna, wykonanie robota pomocnika, łączenie różnych materiałów. Na stole leżą 
rozłożone różne materiały plastyczne: duże kartonowe pudło, korki, druciki, słomki, pinezki, sprężynki, wstążki, 
farby, kolorowy papier. Dzieci wspólnie z rodzicami składają z nich robota według własnego pomysłu. Rodzic 
dba, aby każde dziecko miało swój udział w pracy. Na koniec proponuje, aby dzieci wybrały imię dla robota. 
Pomoce: kartonowe pudełko, korki, druciki, słomki, pinezki, sprężynki, wstążki, kolorowy papier, nożyczki, klej, 
farby, pędzle 
 
Uwaga! Następnego dnia na zajęcia plastyczne będzie potrzebna masa solna, część niezabarwiona i część w 
kilku kolorach (np. czerwonym, niebieskim, żółtym, zielonym). Do wykonania masy solnej potrzeba: szklanki 
mąki, szklanki soli, 125 ml wody. Całość należy zagniatać w dużej misce aż do uzyskania jednolitej i gładkiej 
masy. Następnie trzeba podzielić masę na kilka części, jedną z nich zostawić bezbarwną, a do pozostałych dodać 
trochę farby w wybranych kolorach i ponownie zagnieść. Na koniec przykryć przezroczystą folią, żeby nie 
wyschła. 
 
5.  „Obrazek dla mamy i taty” – wykonanie upominku dla rodziców, doskonalenie sprawności manualnej. 
Rodzic rozkłada na stolikach przygotowaną wcześniej masę solną, różne przyprawy i nasiona oraz papierowe 
tacki (okrągłe lub prostokątne). Dzieci wybierają kolor masy i wyklejają nią tackę, aby dobrze przylegała. 
Następnie wtykają w nią przyprawy, tworząc dowolną kompozycję (krajobraz, wzór geometryczny). 
Gdy masa wyschnie, można pokolorować brzegi tacki farbą, a z tyłu przykleić dwustronną taśmą pętelkę z 
ozdobnej wstążki. 
Pomoce: masa solna, przyprawy (liście laurowe, pieprz ziarnisty, ziele angielskie, goździki, pestki dyni, 
słonecznika), papierowe tacki, wstążki, taśma dwustronna 
 
6. Zabawy i eksperymenty z rodzicami. 
 
• „Powietrze wokół nas” – zabawy badawcze, dmuchanie rurką do naczyń z wodą, eksperymenty z balonami, 
obserwowanie obecności powietrza. Rodzic rozdaje dzieciom przezroczyste kubeczki z zabarwioną sokiem 
wodą oraz słomki. Zadaniem dzieci jest dmuchanie przez słomkę zanurzoną w wodzie i obserwacja zjawiska. 
Dzieci starają się opisać, dlaczego na wodzie tworzą się bąbelki (powietrze w postaci baniek wydostaje się na 
powierzchnię wody). Następnie rodzic dmucha balon, a gdy będzie on już dostatecznie duży, powoli spuszcza z 
niego powietrze. 
Dzieci obserwują, jak balon najpierw się powiększa, a potem kurczy, słuchają dźwięku uchodzącego z niego 
powietrza. Formułują wniosek, że powietrza wokół nie widać, ale można zaobserwować jego obecność i 
działanie. 
Pomoce: przezroczyste kubeczki z zabarwioną sokiem wodą i słomki (dla każdego dziecka), balon 
 
• „Mniej czy więcej?” – zabawy matematyczne z wykorzystaniem zapałek, doskonalenie umiejętności 
dodawania i odejmowania na konkretach, szacowanie, gdzie jest mniej, gdzie więcej, a gdzie tyle samo. Każde 
dziecko dostaje około dwudziestu zapałek. Dzieci, zgodnie z instrukcją podaną przez rodzica, zabierają lub 
dodają zapałki i próbują szacować, gdzie jest ich więcej, gdzie mniej, a gdzie tyle samo. Manipulują zapałkami i 
starają się sprawnie dodawać i odejmować w zakresie swoich możliwości. Przykładowe zadanie: Weź sześć 

zapałek. Teraz zabierz dwie. Ile zostało? 



Pomoce: zapałki (po 20 sztuk dla każdego dziecka) 
 
• „Termometr” – zabawa badawcza, poznanie sposobu mierzenia temperatury powietrza za pomocą 
termometru, porównywanie temperatury powietrza z zastosowaniem określeń: ciepło, zimno. Rodzic pokazuje 
dzieciom termometr zaokienny. Omawia jego budowę i zastosowanie, zwracając uwagę na podziałki w dwóch 
kolorach i cyfry. Następnie wspólnie z dziećmi za pomocą termometru określa temperaturę powietrza na 
dworze. Ustalają, czy jest ciepło, czy zimno, następnie oglądają termometr znajdujący się wewnątrz, ustalają 
temperaturę i porównują, gdzie jest cieplej, a gdzie zimniej. Można na kartce papieru schematycznie narysować 
termometr i zaznaczyć dwoma kolorami obie temperatury, aby dzieciom lepiej zobrazować różnicę. Rodzic 
podkreśla, że termometr mierzy temperaturę powietrza, przypomina wnioski z doświadczeń z balonami i 
barwioną wodą. Wspólnie z dziećmi ustala, że powietrza nie widać, ale można zaobserwować jego obecność i 
poczuć jego temperaturę. 
Pomoce: termometr zaokienny i wewnętrzny, ew. kartka papieru, flamastry 
 
• „Dziesięć paluszków” – zabawy paluszkowe do wiersza K. Sąsiadka, interpretacja treści wiersza za pomocą 
ruchów i gestów. Rodzic czyta wiersz, dzieci uważnie słuchają: 
Dwie ręce, dziesięć palców 
Ja dziesięć palców mam, 

Na pianinie gram. 

Ja dwie ręce mam, 

Na bębenku gram. 

Ja dziesięć palców mam 

I na trąbce gram. 

Ja dwie ręce mam 

I zaklaszczę wam. 

Krzysztof Sąsiadek 
Rodzic zapowiada, że teraz będzie naśladował wszystko, co robią dłonie w wierszu, i ponownie czyta utwór. 
Pokazuje przy kolejnych wersach: dziesięć palców, grę na pianinie, obie dłonie, grę na bębenku, dziesięć 
palców, grę na trąbce, obie dłonie, a na koniec klaszcze. Przy kolejnych recytacjach wiersza dzieci starają się 
robić to, co rodzic. Mogą także nauczyć się wiersza na pamięć. 
 
• „Guzik do guzika” – zabawa matematyczna z wykorzystaniem guzików, klasyfikowanie ze względu na dwie 
cechy jednocześnie, układanie guzikowych rytmów. Rodzic rozkłada guziki na dywanie (są w różnych kolorach, 
różnej wielkości, kształtu, z dwoma lub czterema dziurkami, na stopce). Każde dziecko dostaje kolorową kartkę 
z bloku technicznego. Rodzic zadaje dzieciom pytania: Jakie widzicie guziki? Jaki mają kształt, kolor, wielkość? 

Czy coś je jeszcze różni oprócz koloru, kształtu i wielkości? Czy mają ze sobą coś wspólnego, czy da się 

47Szkicje połączyć w grupy? Jeśli tak, to w jaki sposób? Wskazane dzieci grupują guziki: z dwoma i czterema 

dziurkami, na stopce; następnie spośród tych zbiorów wyłaniają kolejno guziki małe i duże, o tym samym 
kształcie i w tym samym kolorze. Gdy zbiory i podzbiory są dla dzieci widoczne i oczywiste, rodzic proponuje 
zabawę w układanie rytmów z guzików. Prezentuje dowolny rytm, dzieci określają, jakie powinny być następne 
guziki. Po wspólnym ułożeniu kilku rytmów każde dziecko dobiera guziki według własnych preferencji i układa z 
nich rytm na kolorowej kartce papieru. Dzieci sprawdzają sobie nawzajem poprawność układów. 
Pomoce: guziki (w różnych kształtach, kolorach, różnej wielkości, z dwiema bądź czterema dziurkami, na 
stopce) – przynajmniej po sześć dla każdego dziecka, kolorowe kartki 
 
7.  

Rysunek Mamy - Piękna piosenka o Mamie - YouTube 
 

https://www.youtube.com/watch?v=n14AtqPWlME
https://www.youtube.com/watch?v=n14AtqPWlME

