
Witajcie Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci w pierwszym tygodniu czerwca. Oto propozycje 

zadań na najbliższe dni! 

Poniedziałek 1.06.2020 

 

1. Z okazji Dnia Dziecka proponujemy obejrzeć przygotowany przez nas filmik, 

zamieszczony na stronie przedszkola w zakładce Rybki, tuż nad zadaniami. Mamy nadzieję, 

że wywoła on uśmiech na twarzy!  

2. Przeglądanie rodzinnych albumów-  kolejnym zadaniem jest  przejrzenie z dzieckiem zdjęć 

z dziecięcych lat rodzica oraz zdjęć dziecka. Rozmowa na temat zdjęć.  

3. Karty pracy przedszkolaka, Ćwiczenia grafomotoryczne, s. 29. „To ja” – prowadzenie linii 

po śladzie, rysowanie siebie i ozdabianie ramki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wtorek 2.06.2020 

 

1. Ćwiczenia ruchowe z liczeniem.  

 

Link  https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg 

 

2. Zamiast proponowanego w ćwiczeniu styropianu można użyć materiałów dostępnych w 

domu 

 
Źródło: Bliżej Przedszkola 5.128 maj 2012  

 

3. „W co się bawić?” - słuchanie wiersza Doroty Kossakowskiej. Rozmowa na temat wiersza. 

Przykładowe pytania: 

-O czym jest wiersz?   

-Co lubią robić dzieci?  

-Co Ty lubisz robić najbardziej? 

 

Franek lubi w piłkę grać, 

Zosia mknąć rowerem. 

Na wyprawy krótkie, długie 

razem z przyjacielem. 

Kasia lubi tworzyć prace, 

pięknie malowane. 

a ja lubię czasem zrobić 

dwie bańki mydlane. 

Jedna duża, druga mała, 

potem średnich dwieście. 

Takich pięknych baniek, 

nie ma w całym mieście. 

Trochę mydła, trochę wody, 

jeszcze słomka mała. 

I już jest na nudę, 

zabawa wspaniała. 

Lecą banki w górę, 

potem w dół spadają 

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg


i mnóstwo kolorów w swoich brzuszkach mają. 

Środa 3.06.2020 

1. Wysłuchanie piosenki i pląsy do muzyki.  

Link  https://www.youtube.com/watch?v=gCoFVxMit4o 

2. Kolejną propozycję to karta pracy, do której będziecie potrzebować plasteliny (załącznik 1). Można też 

narysować dziecku jakiś kształt i poprosić je o wyklejenie go plasteliną.  

3. „Co jest potrzebne do puszczania baniek mydlanych?” – wybór rzeczy. 

Na dywanie rozkładamy różne przedmioty i zabawki. 

Dziecko ma za zadanie wybrać te przedmioty, które potrzebne są do puszczania baniek mydlanych ( kubki, 

słomki, mydło w kostce i w płynie, płatki mydlane). 

„Właściwości mydła” – zabawa badawcza. 

Dziecko ogląda różne rodzaje mydła (mydło w kostce i w płynie, płatki mydlane). 

Następnie określa: mydło w płynie jest lepkie, w kostce jest twarde, płatki to małe kawałki mydła. 

Wykonanie doświadczeń 

 

Wnioski: 

-Mydło rozpuszcza się w wodzie, pieni się. 

-Jak damy mało mydła to woda pieni się słabo, dużo mydła - mocno się pieni. 

- Określenie, które najszybciej się rozpuści. 

 

Wybór mydła do puszczania baniek. Rozpuszczanie mydła w wodzie. 

Sprawdzenie, czy mydła jest wystarczająco, aby można było puszczać bańki mydlane – próby. 

 

Czwartek 4.06.2020 

1. Uważne słuchanie i szybkie reagowanie. Dziecko otrzymuje dwie minki: wesołą i smutną. Rodzic zadaje 

pytanie, dziecko podnosi odpowiednią minkę. Jeśli lubi, podnosi buzię uśmiechniętą, a jeśli nie to smutną. 

(Można samodzielnie narysować buzię uśmiechniętą i smutną lub skorzystać z gotowego szablonu 

zamieszczonego w załączniku 2.) 

 

- Lubisz chodzić do przedszkola? 

- Lubisz lody czekoladowe? 

- Lubisz marchewkę? 

- Lubisz kiedy pada deszcz? 

2.  Matematyczna karta pracy.  ( Załącznik 3) 

3.  Taniec dowolny do piosenki. Można też otworzyć tekst piosenki i porozmawiać z dzieckiem na ten 

temat.  

Link  https://www.youtube.com/watch?v=QOSoCmcR0Ms 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gCoFVxMit4o
https://www.youtube.com/watch?v=QOSoCmcR0Ms


 

 

 

 

Piątek 5.06.2020 

1. Każda rodzina jest inna, każda jest wyjątkowa. Spróbujcie stworzyć rodzinę korzystając z rolek po 

papierze toaletowym, włóczki, kleju i tym podobnych materiałów, które uznacie za przydatne do wykonania 

tego zadania. Poniżej przykład.  

  

Rys. https://supersimple.com/article/cardboard-tube-family-craft/ 

2. Spróbujcie nazwać wykonane postacie. Weźcie pod uwagę kolor włosów, oczy, czy też inne szczegóły 

związane z każdym stworzonym przez Was osobnikiem.  

3. Zbudujcie, np. z klocków dom dla Waszej rodziny, pobawcie się wspólnie, spędzając razem czas . Udanej 

zabawy!   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://supersimple.com/article/cardboard-tube-family-craft/


Załącznik 1 

 



Załącznik 2 

 

 



Załącznik 3 

W odpowiednim kolorze zamaluj tyle kubków, ile widzisz pasków w 

kółku. Nazwij kolejno wszystkie kolory.  

  

Rys. SuperSimple © Skyship Entertainment 2018 

 


