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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 05.06.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Kuźniar 

 

Temat: Wspólne zabawy 

1. Karta pracy, nr 62 – 65. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=64 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf 

 

Dziecko: 

 ogląda zdjęcia, 

 wskazuje zdjęcia przedstawiające przedmioty w kształcie koła, a potem 

 w kształcie kuli; porównuje je i określa, których jest więcej, 

 określa, co słyszy na początku nazw przedmiotów w kształcie kuli, 

 liczy piłki; przypomina, jaki kształt ma piłka; mówią, jak wygląda pierwsza, 

druga... szósta piłka; 

 ogląda obrazki, 

 wypowiada się na temat tego, co Olek robi z piłką, łączy obrazki z ich 

cieniami, 

 rysuje po śladzie drogę piłki do bramki. 

 koloruje w kołach po prawej stronie karty te same pola, które są 

pokolorowane w kołach po lewej stronie karty, 

 rysuje wzory po śladach. 

 ogląda kolorowe paski, koloruje rysunki pasków na odpowiednie kolory, 

 porównuje barwy i ich natężenie, wskazuje kwadrat z najmocniejszą barwą, 

potem – z najsłabszą.  

 

2. Zabawy z przyjaciółmi – zajęcia matematyczne.  

 Zabawa naśladowcza Lusterko. 

Dziecko staje naprzeciwko rodzica. Dziecko jest lustrem, a rodzic przegląda się 

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

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

odwróconym. Dziecko stara się pamiętać o tym w zabawie podczas 

naśladowania ruchów przy zamianie ról. 

 

 Omówienie przebiegu zabaw sportowych.  

Rodzic proponuje dziecku zabawy sportowe: dmuchanie na piłeczkę do ping-

ponga, skok w dal, stawianie najdłuższych kroków. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=64
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf
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 Poznawanie narzędzi służących do pomiaru długości. 

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

o długości 50 cm). Rodzic daje dziecku narzędzia służące do pomiaru długości. 

Dziecko przykłada do siebie narzędzia pomiarowe i porównuje, czy mają one 

taką samą długość. 

 Zabawy sportowe – mierzenie odległości za pomocą narzędzi pomiarowych. 

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

Dmucha na nią tak, aby piłeczka poturlała się jak najdalej do przodu. Rodzic 

pomaga w mierzeniu odległości, jaką pokonała piłeczka za pomocą linijki.  

 Tasiemka o długości 50 cm, skakanka 

Dziecko ustawia się na linii wyznaczonej  za pomocą skakanki i wykonuje  

z tego miejsca skok w dal.  Dziecko mierzy odległość, jaką udało mu się 

pokonać za pomocą tasiemki (pomaga rodzic).   

 Tekturka o długości 50 cm, skakanka. 

Dziecko ustawia się na linii wyznaczonej przez rodzica za pomocą skakanki  

i stawia jak najdłuższy krok. Potem dziecko mierzy jego długość za pomocą 

tekturki (pomaga rodzic). 

Po wykonaniu każdego zadania dziecko zamienia narzędzia służące do 

pomiarów. Porównuje przydatność narzędzi wykorzystanych do pomiaru. 

Ocenia, którym z nich najłatwiej było mierzyć odległość. 

3. Wesołe zabawy w kręgu przyjaciół – praca plastyczna inspirowana 

wierszem A. Widzowskiej „Dzieci na Ziemi.” 

 Zabawa na powitanie. 

Rodzic zaprasza dziecko w podróż latającym dywanem. Dziecko siada w siadzie 

skrzyżnym, ręce opiera na podłodze, po obu stronach ciała, i rozpoczyna lot. 

Wznosi się w górę, wymawiając na wydechu głoskę szszszsz. Podczas lotu 

przechyla ciało raz w prawą, raz w lewą stronę. Ląduje w krainie, w której 

wszyscy żyją w przyjaźni. 

 Słuchanie wiersza A. Widzowskiej „Dzieci na Ziemi” 

Ilustracja do wiersza, przestawiająca dzieci różnych ras. 

Można także skorzystać z linku: https://youtu.be/HJWPiBkbKoE 

 

Na kuli ziemskiej bawią się dzieci, 

cieplutkie słonko dla nich wciąż świeci, 

a księżyc mruga oczkiem na niebie 

https://youtu.be/HJWPiBkbKoE
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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. 

 

 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? 

 Zapoznanie z tematem pracy. 

Rodzic przypomina dziecku, 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. Zaprasza dziecko do namalowania pracy 

na temat: Wesołe zabawy w kręgu przyjaciół. Informuje, że będzie wykonywać 

pracę na dużym kartonie. 

 Praca plastyczna. 

Karton formatu A2, pędzle, farby w różnych kolorach. 

Dziecko omawia sposób wykonania pracy, prezentuje swoją wizję wesołych 

zabaw w kręgu przyjaciół. Opowiada o tym, jakich przyjaciół namalowało, 

dlaczego właśnie ich wybrało i w co się bawią. 

 

4. Zabawy na świeżym powietrzu. 

 Co słychać w ogrodzie? – słuchanie ptasich koncertów. 

Dziecko zachowuje ciszę, Wsłuchuje się w głosy ptaków. Rozpoznaje ptaki  

i podaje nazwy znanych gatunków. Wybiera swój ulubiony głos ptaka, 

Uzasadnia wybór. 
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 Zabawy swobodne na świeżym powietrzu, z wykorzystaniem sprzętu 

terenowego, piłki, skakanki. 

 

5. Wskazujemy i liczymy głoski – ćwiczenia słuchu fonematycznego. 

Karta D z Wyprawki plastycznej, nożyczki. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bibplus-wyp/mobile/index.html#p=8 

Dziecko wycina zdjęcia. Nazywa je. Określa pierwszą głoskę w każdej nazwie. 

Liczy głoski w poszczególnych nazwach. Wskazuje zdjęcia o największej 

liczbie głosek (5-latki). 

 

6. Podróż na inne kontynenty – zabawy konstrukcyjne. Utrwalanie nazw 

kontynentów (5-latki). 

Kartoniki z nazwami kontynentów: Afryka, Europa, Azja, Ameryka, Antarktyda, 

Australia, klocki. 

Dziecko buduje z klocków tory i pociągi. Rozpoczyna podróż. Rodzic układa 

kartonik z nazwą kontynentu, na jaki jest planowana podróż. Dziecko 5-letnie 

odczytuje napis i nazywa mieszkających tam ludzi, np. Europa – Europejczyk. 

Dziecko wskazuje pierwszą głoskę w nazwie kontynentu. Po przyjeździe na 

dany kontynent dziecko może również opowiadać ciekawostki z tego miejsca 

lub dzielić się wrażeniami z rzeczywistych podróży z rodziną. 

 

7. Oglądanie prezentacji „My dzieci świata” 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0 

 

 

 

Powodzenia! 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bibplus-wyp/mobile/index.html#p=8
https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0

