
05.06.2020r. (tj. piątek) – oddział III 

Temat zajęć: Wspólne zabawy. 

Przed zajęciami warto przygotować: karty pracy, kredki, tasiemkę i tekturkę 

długości 30 cm 

1. Zabawa naśladowcza ,,Lusterko” 

Rodzic jest lustrem, a dziecko przegląda się w nim. Rodzic wykonuje takie 

same ruchy jak dziecko. Pamiętajmy o odbiciu lustrzanym, czyli odbiciu 

odwróconym. Potem następuje zmiana ról. 

 

2. We wcześniejszych zajęciach przedstawiłam wam kilka zabaw dzieci  

z innych stron świata. (dzieci nie mogą teraz bawić się z rówieśnikami 

więc możemy wykorzystać je do zabawy ze swoim dzieckiem) 

 

3. Poznawanie narzędzi służących do pomiaru długości - do pomiaru 

długości wykorzystujemy: 

 

 

 

 

   linijkę 

 



    centymetr krawiecki 

 

 

 

   
taśmę mierniczą 

 

 

 

4. My w swoich ćwiczeniach wykorzystamy nieco inne  miarki: 

tasiemkę i tekturkę o długości 30 cm, będziemy sprawdzać ile razy dało 

się ułożyć na danym odcinku całe narzędzie pomiarowe 

- ćwiczenie 1 – za pomocą tasiemki mierzymy długość naszego dywanu 

- ćwiczenie 2 – wyznaczamy dziecku linię , z tego miejsca wykonuje ono 

skok w dal, następnie mierzymy odległość jaką udało się dziecku pokonać 

z wykorzystaniem tekturki 



- ćwiczenie 3 – dziecko stawia jak najdłuższy krok, następnie mierzymy 

go tekturką, potem możemy zmierzyć krok rodzica i porównać długości 

kroków 

- ćwiczenie 4 – dziecko mierzy wybrany przez siebie przedmiot za 

pomocą tasiemki. 

 

Możemy porównać wykorzystane narzędzia i wybrać to, którym było 

łatwiej mierzyć. Zwróćmy uwagę dziecka, że możemy również mierzyć 

stopą (stopą za stopą), krokami, łokciem (długość wyznaczona od palców 

do łokcia). 

 

5. Ćwiczenia w kartach pracy: 

– 5latki – strona 64,65 

- 6latki – strona 72,73 

 

**************************************************************** 

Uczymy się piosenki ,,Mam przyjaciela” 

https://www.youtube.com/watch?v=mGsicfW_yG8 

Najpierw posłuchajcie piosenki, a następnie nauczcie się słów I zwrotki 

powtarzając je wersami (tak jak uczymy się wiersza).Następnie zaśpiewajcie tę 

zwrotkę korzystając z powyższego nagrania. Podobnie uczymy się słów refrenu i 

pozostałych zwrotek. Pamiętajcie – nie wszystko naraz. POWODZENIA. 

Latem lubimy oglądać słońce, 

po deszczu tęczę łapać na łące, 

lubimy latem też w piłkę grać 

a na biwaku w namiocie spać. 

Zimą lubimy lepić bałwana, 

jeździć na sankach nawet do rana, 

lubimy książki, w warcaby grać 

albo z latawcem i wiatrem gnać! 

Ref:  

Nie muszę nic robić sam, 

przecież przyjaciela mam. 

jest fajnie mówię wam, 

bo przyjaciela mam. 

Nie muszę nic robić sam, 

przecież przyjaciela mam. 

jest fajnie mówię wam, 

https://www.youtube.com/watch?v=mGsicfW_yG8


bo przyjaciela mam. 

 

Mam mamę, tatę, siostrę i pieska 

i przyjaciela, on blisko mieszka 

gdy jest mi smutno pociesza mnie, 

a gdy wesoło – bawimy się. 

Ref: Nie muszę nic robić sam …. 

 

Dziś popłyniemy pirackim statkiem, 

jutro znajdziemy Puchatka chatkę, 

indiański namiot na nas czeka, 

rycerz na koniu jedzie z daleka! 

 

Ref:  Nie muszę nic robić sam …. 

 

Śmieje się do nas świat 

Taki wielki, piękny świat 

a gdy jest nas dwóch, 

to cały świat jest nasz. 

 

Zabawa ruchowa do piosenki ,,Serduszko przyjaźni” 

https://www.youtube.com/watch?v=-viYE8ZHMCY 

Wysoko podnoszę ręce: i raz, i dwa, o tak! (podnosimy ręce do góry i klaszczemy trzy razy) 

A z nich układam serce, bo to przyjaźni znak. (tworzymy serce z dłoni i poruszamy nimi do 

przodu i do tyłu) 

I wiem, że wśród przyjaciół nie jestem nigdy sam. (wskazujemy na wszystkich w koło i 

przecząca kiwamy palcem wskazującym) 

Rozejrzę się dokoła i tobie rękę dam. (rozglądamy się na prawo i na lewo i podajemy rękę 

osobie obok) 

 

Zatańczmy więc wesoło, muzyka niech nam gra! ( z dzieckiem tworzymy parę i  kręcimy się 

w koło) 

Świat staje się piękniejszy, a nasza przyjaźń trwa. 

Zatańczmy więc wesoło, muzyka niech nam gra! 

Świat staje się piękniejszy, a nasza przyjaźń trwa. 

 

Wysoko podnoszę ręce: i raz, i dwa, o tak! (podnosimy ręce do góry i klaszczemy trzy razy) 

A z nich układam serce, bo to przyjaźni znak. (tworzymy serce z dłoni i poruszamy nimi do 

przodu i do tyłu) 

Przyjaciół znowu szukam, na sali wielki ruch, (rozglądamy się na prawo i na lewo) 

jesteśmy już we czwórkę, choć przedtem było dwóch. (ponownie tworzymy z dzieckiem parę i 

kręcimy się wokoło 

 

Zatańczmy więc wesoło, muzyka niech nam gra! (tańczymy z dzieckiem w koło) 

https://www.youtube.com/watch?v=-viYE8ZHMCY


Świat staje się piękniejszy, a nasza przyjaźń trwa. 

Zatańczmy więc wesoło, muzyka niech nam gra! 

Świat staje się piękniejszy, a nasza przyjaźń trwa. 

Źródło: PrzedszkoUczek.pl 

 

************************************************************************ 

 

 

Dla chętnych dzieci: 

,,Serduszko dla przyjaciela” – serduszko możemy wykleić kulkami z czerwonej 

bibuły lub plasteliny. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.przedszkouczek/


Miło było spędzić ten tydzień z Wami. Myślę, że nie 

było dużo pracy, więc nie zmęczyliście się za bardzo. 

Przed wami wolne dni to korzystajcie jak najwięcej ze 

świeżego powietrza. Zabierzcie mamę i tatę na długi 

spacer lub pograjcie w piłkę.  

Życzę miłego weekendu. Tęsknię za Wami. Do 

poniedziałku 

  

 

 


