
Piątek 05.06.2020 

Temat: Wspólne zabawy. 

 

1. Ćwiczenia poranne Gimnastyka w domu i przedszkolu 

https://www.youtube.com/watch?v=9lZviQRE6dQ 

2. Karta pracy, cz. 5  

• 6 lat strona  70-71  

• 5 lat strona  62-63 

 

3. Zabawy z przyjaciółmi – zajęcia matematyczne.  

• Zabawa naśladowcza Lusterko. Dzieci dobierają się parami  i stają 

naprzeciwko siebie. Jedno dziecko jest lustrem, a drugie przegląda się w 

nim. Dziecko, które jest lustrem, wykonuje takie same ruchy jak dziecko 

stojące przed nim. Rodzic  przypomina o odbiciu lustrzanym, czyli odbiciu 

odwróconym. Dzieci starają się pamiętać o tym w zabawie podczas 

naśladowania ruchów kolegi (koleżanki).  

• Poznawanie narzędzi służących do pomiaru długości. 

Narzędzia służące do pomiaru długości: linijka, tasiemka, tekturka (każde o 

długości 50 cm). 

Rodzic  rozdaje dzieciom narzędzia służące do pomiaru długości. Mierzenie 

odległości za pomocą narzędzi pomiarowych. Dzieci kolejno wykonują 

czynności podane przez Rodzica.  

Mierzenie polega na sprawdzeniu ile razy dało się ułożyć na danym odcinku 

całe narzędzie pomiarowe. 

-Piłeczka do ping-ponga, linijka o długości 50 cm, skakanka. 
Dziecko ustawia się na linii wyznaczonej przez Rodzica za pomocą skakanki. Dziecko 

kładzie się na brzuchu, a przed sobą układa piłeczkę do ping-ponga. Dmucha na nią 

tak, aby piłeczka poturlała się jak najdalej do przodu. Następnie mierzy odległość, 

jaką pokonała piłeczka za pomocą linijki (pomaga Rodzic).  

 

-Tasiemka o długości 50 cm, skakanka. 
Dziecko ustawia się na linii wyznaczonej przez Rodzica za pomocą skakanki. Dziecko  

wykonuje z tego miejsca skok w dal. Rodzic zaznacza miejsce jak daleko skoczyło 

dziecko. A następnie wspólnie  mierzą odległość, jaką udało się pokonać dziecku za 

pomocą tasiemki  

 

-Tekturka o długości 50 cm, skakanka. 
Dziecko ustawia się na linii wyznaczonej przez Rodzica za pomocą skakanki. Dziecko 

stawia jak najdłuższy krok. Rodzic zaznacza miejsce, a następnie wspólnie  mierzą 

odległość, jaką udało się pokonać dziecku za pomocą tekturki. 

Następnie dzieci porównują przydatność narzędzi wykorzystanych do pomiaru. 

Oceniają, którym z nich najłatwiej było mierzyć odległość. 

 



4. Karta pracy, cz. 5  

• 6 lat strona  72, 73  

• 5 lat strona  64, 65 

 

5. Słuchanie wiersza A. Widzowskiej Dzieci na Ziemi 
 

Rodzic  czyta dziecku wiersz:  
 
Na kuli ziemskiej bawią się dzieci, 

cieplutkie słonko dla nich wciąż świeci, 

a księżyc mruga oczkiem na niebie 

do wszystkich ludzi, również do ciebie. 

Zulu z Afryki chodzi po drzewach, 

a Chinka Inka jak ptaszek śpiewa. 

Eskimos Bubu gra w piłkę z foką, 

na słoniu jeździ Hindus Namoko. 

Dzieci się różnią kolorem skóry, 

jednak są dumne ze swej kultury 

i choć w dziwacznych mówią językach,  

pragną się bawić, tańczyć i brykać!  

Inka i Zulu, Bubu, Namoko 

chcą być kochane, śmiać się szeroko, 

jeść smakołyki, dbać o zwierzęta, 

a zamiast wojen mieć tylko święta! 

– Niech wam się spełnią wszystkie marzenia  

–tak, robiąc obrót, powiada Ziemia. 

 

 

 

  

 



  

 

6. Rozmowa na temat wiersza. 
Zdjęcia dzieci: Afrykanina, Chinki, Innuity, Hindusa. 
Rodzic pyta:  
-O jakich dzieciach była mowa w wierszu?  
-Na jakim kontynencie mieszka: Zulu z Afryki, Chinka Inka, Innuita Bubu, Hindus 
Namoko? -Czym różnią się między sobą dzieci?  
-Co mają ze sobą wspólnego?  
 

7. Wesołe zabawy w kręgu przyjaciół –inspirowana wierszem Dzieci na 
Ziemi. 

Rodzic  zaprasza dzieci w podróż latającym dywanem. Dzieci siadają w siadzie 
skrzyżnym, ręce opierają na podłodze, po obu stronach ciała, i rozpoczynają lot. 
Wznoszą się w górę, wymawiając na wydechu głoskę szszszsz. Podczas lotu 
przechylają ciało raz w prawą, raz w lewą stronę. Lądują w krainie, w której 
wszyscy żyją w przyjaźni 
 
 
Rodzic przypomina dzieciom, że są teraz w krainie przyjaźni. Wszystkie dzieci, 

bez względu na kolor skóry, miejsce zamieszkania czy kulturę, w jakiej zostały 

wychowane, żyją ze sobą w przyjaźni.  

Zapraszam dzieci do namalowania (farby w różnych kolorach) pracy na temat: 

Wesołe zabawy w kręgu przyjaciół. Pracę można wykonać na  dużym kartonie. 

Dzieci prezentują swoją wizję wesołych zabaw w kręgu przyjaciół.  

 



 


