
Dzień dobry.  

 

Witam wszystkie przedszkolaki i Was Drodzy Rodzice. Podaję dalsze 

propozycje zadań i zabaw, które można wykonać z dzieckiem w domu. Ułatwią one wypełnić 

Wam ten trudny czas. Dziękuję za Wasze zaangażowanie i nieocenioną pomoc w nauce 

zdalnej dzieci. Jestem dumna z postępów i zaangażowania w wykonywanie prac i zadań 

moich przedszkolaków. Mile widziana dalsza współpraca i zdjęcia z wykonywanych 

różnorodnych czynności umilających dzieciom pobyt w domu.  

Zachęcam do korzystania w dalszym ciągu  z moich porad i propozycji. 

Pytajcie o wszystko, dzielcie się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dziecka. Pamiętajcie, 

że zawsze możecie liczyć na moją pomoc oraz słowa wsparcia. 

 

Pozdrawiam życząc miłej zabawy – p. Marika 
 

Zachęcam do posłuchania i pośpiewania piosenek z płytoteki bliżej przedszkola. Hasło: 
bppatrioci 

 

CEL WIODĄCY: Wspieranie całościowego rozwoju poprzez tworzenie sytuacji 

edukacyjnych  rozwijających poczucie przynależności narodowej. cd 

 

PPWP: 25 

 

Dziecko:  

zapoznaje się z mapą Polski, 

- wskazuje na mapie Warszawę, Lwówek, Wisłę, 

- rozpoznaje hymn narodowy – potrafi go zaśpiewać, potrafi się odpowiednio zachować, 

- wymienia symbole narodowe, 

- wymienia ważniejsze instytucje w swoim mieście, 

-wykonuje prace plastyczne, 

-słucha opowiadań, legend i odpowiada na pytania do wysłuchanego tekstu, 

 

Data: 04.05.2020r. – 08.05.2020r. cd. 

Poniedziałek 04.05.2020r. 

1. Wspólne oglądanie mapy Polski – wskazanie na niej ważnych miast, największych 

rzek, morza, gór oraz naszego miasta. 

 



2. Śpiewanie piosenki Jesteśmy Polką i Polakiem  

 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

 

3. Zabawa ruchowa. 

 

https://www.mamawdomu.pl/2016/03/10-pomyslow-na-zabawy-ruchowe-w-

domu.html 

 

Wtorek 05.05.2020r. 

1. Zabawa plastyczna ,,Najciekawszy budynek w naszej okolicy”- oklejanie pudełek 

papierem kolorowym, flamastrami zaznaczanie okien i drzwi. 

 

https://i.pinimg.com/originals/47/6a/26/476a261aabd9e3fc0526654feab83a93.jpg 

 

2. Utrwalanie pojęć dół, góra, prawa, lewa 

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464 

Środa 06.05.2020r. 

1. Praca plastyczna ,,Moje miasto nocą”- tworzenie kompozycji z wyciętych figur 

geometrycznych naklejonych na czarną kartkę. 

 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/452-moje-miasto-obrazek-geometryczny 

 

2. Zabawa muzyczno – ruchowa. 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs 

 

Czwartek 07.05.2020r. 

1. Zabawy konstrukcyjno- manipulacyjne ,,Moje miasto”. Wykonanie budowli z 

klocków. 

 

https://zapodaj.net/6c1199d83f662.jpg.html 

 

2. Zabawa muzyczno – ruchowa. 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

 

3. Zabawa matematyczna 

 

https://www.eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/zabawy-matematyczne/4/laczenie-

cyfry 
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Piątek 08.05.2020r. 

 

1. Zabawa dydaktyczna ,,Miasto, wieś”- utrwalenie wiadomości na temat cech 

charakterystycznych miasta i wsi. 

 

https://slideplayer.pl/slide/9971775/ 

 

2.Zabawa ruchowa. 

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w 

3.Zabytki naszego miasta.  

 

Powiedźcie jakie zabytki naszego miasta przedstawione są na zdjęciu.  Narysujcie 

Wasz ulubiony zabytek i powiedźcie dlaczego właśnie ten wybraliście. 

 

  MIŁEJ ZABAWY  
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