
     Drodzy Rodzice, w związku z aktualnymi wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej 

prezentujemy zabawy, które  stanowią realizację  podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. Zachęcamy do wspólnych działań. Przypominamy, że w razie pytań czy 

potrzeby konsultacji jesteśmy do Państwa dyspozycji drogą mailową. Jeżeli chcieliby Państwo 

podzielić się z nami efektami dziecięcych działań zachęcamy do przesłania zdjęć, krótkich 

filmików wysłanych na adres mp16.kontakt@interia.pl. W tytule wiadomości proszę wpisać 

nazwę naszej grupy. 

Ze względu na fakt, iż nasze dzieci uwielbiają zabawy twórcze serdecznie 

polecam udział w darmowych warsztatach organizowanych przez 

Latający Dom Kultury. 

Poniżej podaję link do strony: 

https://latajacydomkultury.com/ . 

Szczególnie polecam cykl „Rysowanie na śniadanie” . 

Tematyka tygodniowa: „Nasze rodziny”  

Poniedziałek 25.05.2020 

W tym tygodniu proponujemy dzieciom zabawy , których celem jest przybliżenie tematyki 

związaną z rodziną. 

1. Świetnym rozpoczęciem może być wspólne oglądanie albumów z rodzinnymi 

fotografiami, nazywanie członków rodziny ( babcia, dziadek, prababcia, pradziadek, 

ciocia, stryjek itp.)wyszukiwanie podobieństw fizycznych ale tez charakterologicznych 

między poszczególnymi członkami rodziny. Możemy pokazać dzieciom naszych 

przodków, opowiedzieć skąd pochodzą, zwrócić uwagę na różne święta, tradycje 

które służą podtrzymywaniu bliskości. 

 

mailto:mp16.kontakt@interia.pl
https://latajacydomkultury.com/


 

2. Lepienie z plasteliny na temat „Moja rodzina”. 

 

Po skończonej zabawie zachęcamy do zabaw ruchowych z Lulisią. 

https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc&t=32s 

 

Wtorek 26.05.2020 

1. Dzisiaj będziemy obchodzić naprawdę niezwykłe święto- czyje ? 

Rozwiążcie zagadkę: 

Kto nas kocha tak jak nikt 

i ochrania całym sercem? 

I do kogo można przyjść 

z każdym smutkiem jak najprędzej? 

Do naszej Mamy 

Dzisiaj będziemy obchodzić  Dzień naszych cudownych, ukochanych Mam 

Proponujemy abyście zabawili się w reporterów i dowiedzieli się jak najwięcej o swoich 

Mamusiach. Co lubią, jakie są ich ulubione kolory albo kwiaty, którą piosenkę lubią 

najbardziej, jaka potrawa smakuje im najbardziej i tak dalej, i tak dalej…. 

2. „Niespodzianka dla mojej Mamy”- zastanówcie się w jaki sposób możemy sprawić 

naszej Mamie niespodziankę, co ją uraduje. Może być to laurka, może to być 

piosenka, może szczypta czułych słów, może pomoc w codziennych obowiązkach, 

może wielki przytulas? Może to być także rysunek, portret naszej Mamy…chętnie 

poznamy Wasze pomysły, jeżeli chcecie się nimi podzielić z nami zachęcamy do 

przesłania zdjęć niespodzianek lub ich opisu na adres mailowy: 

mp16.kontakt@interia.pl). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc&t=32s
mailto:mp16.kontakt@interia.pl


A może zaprosicie swoje mamy do wesołego tańca przy znanej wszystkim piosence 

Majki Jeżowskiej „A ja wolę moją mamę”. 

https://www.youtube.com/watch?v=X6ZpumEE3xs 

 

  Środa 27.05.2020 

1. Zapraszamy do paluszkowej zabawy w języku angielskim przy piosence „Finger Family 

Song”. 

https://www.youtube.com/watch?v=G6k7dChBaJ8 

Proponujemy również rozwiązywanie zagadek związanych tematycznie z czynnościami 

wykonywanymi w domu przez rodziców. 

Dzieci słuchają zagadek słownych czytany 

I mama i pralka 

mocno się natrudzą, 

gdy synek lub córka 

bardzo się ubrudzą. (pranie) 

 

Głośna maszyna 

sunie po dywanie, 

i już żaden śmieć, 

na nim nie zostanie. (odkurzanie) 

 

Ogień pod garnkiem płonie, 

bucha z niego para, 

same pyszne dania 

będziemy jeść zaraz. (gotowanie) 

 

Żeby koszulka 

zmarszczek nie miała, 

moja mamusia ją... (uprasowała) 

 

„Każda rzecz ma swoje miejsce” 

https://www.youtube.com/watch?v=X6ZpumEE3xs
https://www.youtube.com/watch?v=G6k7dChBaJ8


– mama to powtarza. 

Więc pozbieraj swe zabawki 

I się nie obrażaj!. (sprzątanie) 

 

Bierze kąpiel filiżanka, 

biorą też talerze. 

Po obiedzie wielki garnek 

także kąpiel bierze. (zmywanie naczyń) 

Opracowanie zagadek: Magdalena Ledwoń „Dzieciaki w akcji” 

2. Skoro wiecie już jak wiele w domu jest prac do wykonania zachęcam Was do wsparcia 

rodziców w ich wykonywaniu. Każdy z przedszkolaków poradzi sobie z powieszeniem 

prania, posegregowaniem skarpetek, ubrań zdjętych z suszarki, każdy z pewnością 

potrafi odkurzyć czy np. poukładać książki w swoim pokoju 

Popołudniu zachęcam Was do rodzinnego spaceru i zabaw ruchowych na świeżym 

powietrzu. Możecie zabrać ze sobą bańki mydlane, które nie tylko umożliwią nam 

wesoła zabawę ( „Złap bańkę”) ale i będą doskonałym ćwiczeniem oddechowym 

 

 

 

 

 



  Czwartek 28.05.2020 

1. Dzisiaj zapraszamy Was do Klubu Małego Włóczykija i przyjrzenia się pewnej bardzo 

nietypowej , wielkiej rodzinie- rodzinie mrówek 

 

https://view.genial.ly/5ec2288c32a04c0d96b75a22/presentation-mrowki-klub-malego-

wloczykija 

 

Prezentacja została opracowana przez doradcę metodycznego wychowania przedszkolnego  

 Panią Dorotę Kozioł- Żurawską 

 

 

2. Po obejrzeniu prezentacji zachęcamy  Was do wykonania własnego mrowiska. Do 

jego wykonania będą nam potrzebne : kredki, pisaki, mak, siemię lniane, możemy 

wykorzystać w zasadzie wszystkie ścinki, resztki plasteliny itp. 
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  Piątek 29.05.2020 

1. „Zabawy paszczą”- serdecznie zapraszamy Was do zabaw z jazzem w tle Zabawy te 

nie tylko pozwolą nam nazywać emocje ale, prezentować je za pomocą mimiki ale i 

rozwijać nasz aparat mowy. 

https://www.youtube.com/watch?v=FSGZ3CoE3_I 

2. Zabawa matematyczna „Klamerki i wieszak” 

Potrzebne nam będą: wieszaki, klamerki do bielizny, kartka, pisak, drążek lub kijek. Prosta 

zabawa matematyczna ucząca liczenia, nazywania cyfr i ich identyfikacji graficznej oraz 

porządkowania liczb rosnąco. Podczas niej dziecko dodatkowo ćwiczy motorykę małą, a w 

zmodyfikowanej wersji również porządkowanie kolorów (rozpoznawanie i dobieranie w 

grupy), czyli klasyfikowanie na poziomie operacji konkretnych.  

1 wersja zabawy:  

Na rozstawionych dwóch krzesłach kładziemy drążek (szczotka lub mop), na nim zawieszamy 
5 wieszaków. Na każdym wieszaku umieszczamy  : albo karteczkę z kropkami  lub karteczkę z 
cyfrą od 1 do 5.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FSGZ3CoE3_I
http://www.swiatmojegodziecka.pl/cwiczenia-motoryki-malej


 

 

Zadaniem dziecka jest przypięcie do każdego wieszaka tylu klamerek, ile pokazuje liczba 
kropek  na karteczce lub cyfra . Dziecko musi precyzyjne przyczepiać klamerki na całej 
szerokości wieszaka, uważając by nie spadł on z drążka, co może nastąpić w przypadku 
przyczepienia wszystkich klamerek skrajnie po jednej stronie. 

 

2 wersja zabawy: 

Mieszamy wieszaki a więc tym razem nie są już ustawione w poprzedniej kolejności. Dziecko 
musi samo uporządkować wieszaki w kolejności od 1 do 5, a następnie podoczepiać 
odpowiednią liczbę klamerek. 

3 wersja zabawy  

Jeśli mamy klamerki w różnych kolorach, możemy każdą karteczkę z zapisaną cyfrą 
pokolorować na takie kolory, w jakich są klamerki. Dziecko oprócz tego, że ma za 
zadanie zaczepić na wieszaku odpowiednią liczbę klamerek, musi uważać, by dopasować je 
kolorystycznie do karteczek. 

W ramach relaksu po wytężonej pracy zapraszam na trening  

                                 https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV-4&t=30s 

 

Życzymy Wam udanej zabawy 

Katarzyna Sobolewska- Kwiecień 

Katarzyna Świerzy 

https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV-4&t=30s


Szanowni Państwo, 

Dziś ponownie skupimy się na profilaktyce wad postawy. W tej trudnej dla nas wszystkich 

sytuacji chcę zaproponować kilka ćwiczeń dla Waszego dziecka, które mam nadzieję posłużą 

nie tylko rozrywce, lecz także rozwojowi organizmu. Dzieci uczą się przede wszystkim dzięki 

aktywnemu działaniu oraz samodzielnym próbom rozwiązania napotykanych w ćwiczeniach 

problemów. A wspólne ćwiczenia  

z rodzicami to czas, w którym dziecko dostając Waszą uwagę czuje się bezpieczne  

i naprawdę ważne! 

 

 
 

Na początek, zanim Państwo podejmiecie jakiekolwiek zadanie z dzieckiem, a istnieje 

przeszkoda by rozpocząć , biegnę z pomocą i proponuję przeczytać cytaty, które zmotywują do 

działania. 

https://www.youtube.com/watch?v=fD8G4Z_YuNY 

Na rozgrzewkę ćwiczenia z nietypowymi przyborami: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z5Wo0aj10Kk&feature=youtu.be 

Profilaktyka wad postawy. 

Proszę od razu nie robić wszystkich ćwiczeń z dzieckiem, tylko wybrać sobie parę ćwiczeń 

np. 3 i przejść do ulubionej zabawy ruchowej. Następnego dnia kolejne 3 lub 4 ćwiczenia po 

rozgrzewce i w miłej atmosferze 

https://www.youtube.com/watch?v=hrk7sMV38ec 

Wzmocnienie mięśni grzbietu , karku, ściągających łopatki. 

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

Proponuję jeszcze takie ćwiczenia na prawidłową postawę 

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8&feature=youtu.be 

Wycieczka do zoo – naśladowanie zwierząt to również profilaktyka wad postawy 

Zachęcam do przeprowadzenia różnego rodzaju kreatywnych zabaw z dzieckiem  

w domu. 

 

Oto propozycje dla młodszych i starszych dzieci: 

Życzę udanej zabawy!! 

https://www.youtube.com/watch?v=5vZBXbtCkhY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5vZBXbtCkhY


 
 

 

Najważniejsze !!!! Zachęcamy dziecko do aktywności, a kiedy widzimy, że nie potrafi bądź 

zmęczyło się , proszę przejść do ulubionych zabaw ruchowych i po jakimś czasie znów 

spróbować. 

Te ćwiczenia mogą okazać się nudne, dlatego bardzo ważna jest odpowiednia strategia 

działania. 

 

Nic na siłę, a powoli dziecko zmierzy się z nową aktywnością. 

Rodzice czekam na filmiki lub zdjęcia, które wyślijcie na mojego maila 

(losniemczyk@gmail.com) 

 

Powodzenia!!! 

Życzę Rodzicom i Dzieciom 

Niech uśmiech na twarzy nie znika, 

wspaniałej atmosfery rodzinnej , 

zdrowia oraz kondycji fizycznej i psychicznej. 

Nauczyciel rehabilitant 

Lucyna Loska-Niemczyk 
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Angielski 

 

 

W tym tygodniu pośpiewajmy o pogodzie :) 

 

Magdalena Sokołowska 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=K72Ijynx4DA 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=hlzvrEfyL2Y 

https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew
https://www.youtube.com/watch?v=K72Ijynx4DA
https://www.youtube.com/watch?v=hlzvrEfyL2Y


MÓWIĘ PIĘKNIE (10)     
  

DRODZY RODZICE TO WARTO WIEDZIEĆ 
 

Codzienne czytanie dzieciom jest skutecznym sposobem wychowania dzieci na 
mądrych, dobrych i pięknie mówiących dorosłych. Wybierajcie do czytania książki, które 
podobają się Waszym dzieciom. 
 

Badania potwierdzają, że głośne czytanie dziecku: 
 zaspakaja potrzeby emocjonalne dziecka – miłości, uwagi, stymulacji, 
 buduje mocną więź pomiędzy rodzicem i dzieckiem, 
 wspiera rozwój psychiczny dziecka, 
 wzmacnia poczucie własnej wartości, 
 uczy języka, rozwija zasób słownictwa, daje swobodę w mówieniu, 
 uczy samodzielnego myślenia, 
 rozwija wyobraźnię, 
 poprawia koncentrację i ćwiczy pamięć, 
 przynosi ogromną wiedze ogólną, 
 przygotowuje do sprawnego, samodzielnego czytania i pisania, 
 uczy odróżniania dobra od zła, rozwija wrażliwość moralną, 
 rozwija poczucie humoru, 
 zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputera, 
 kształtują nawyki czytania i zdobywania wiedzy. 

 
 

O aktywnym czytaniu czytaliście Państwo już w numerze 9. Możecie też Państwo 
przesuwać swoim i dziecka palcem pod czytanym tekstem. Jeśli Wasze dziecko już uczy się 
czytać, niech odczytuje prostsze wyrazy w zdaniach lub wybrane zdanie na stronie. 

Drodzy Państwo nie tylko czytajcie, ale również opowiadajcie Waszym dzieciom 
o wszystkim (Waszych przygodach; miejscach i osobach, które znacie itd.). Słuchając dziecko 
angażuje się emocjonalnie, łatwo zapamiętuje, rozwija wyobraźnie. 

MAMO, TATO! POCZYTAJ MI! 

MAMO, TATO! OPOWIEDZ MI! 
 

Ł. Skrzypiec – logopeda 



 
 Chrześcijanin tańczy: 
https://www.youtube.com/watch?v=9PNOKw33CKM 
Bóg nie umarł: 
https://www.youtube.com/watch?v=9j8hknQ2DZM 

https://www.youtube.com/watch?v=9PNOKw33CKM
https://www.youtube.com/watch?v=9j8hknQ2DZM


 

 
 

 

 



 
 

 

 

 



 

 
 


	3 wersja zabawy

