
Witajcie drogie Pszczółeczki 

Poniżej chciałybyśmy zaproponować Wam, jak możecie spędzić najbliższe dni w domu z 

rodzicami i rodzeństwem. A zatem zabieramy się do pracy . 

PONIEDZIAŁEK 

1. Proponujemy rozpocząć dzień ruchowymi zabawami porannymi: 

 Zabawa do piosenki „Głowa, ramiona, palce”, którą dobrze znają nasze 

Pszczółeczki: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wVs408x3s88&vl=pl 

 

 Zabawa „Stop-klatka”. Dziecko, bądź dzieci (wskazane dołączenie się rodzeństwa i 

rodziców do zabawy) chodzą w różnych kierunkach po dywanie. Na hasło „STOP-

KLATKA”, zatrzymują się pozycji w jakiej były, kiedy rodzic powiedział hasło. Na 

klaśnięcie uczestnicy zabawy ponownie chodzą w różnych kierunkach. Wskazana 

zamiana ról. 

2. Kolejną naszą propozycją na dziś jest wysłuchanie krótkiego wiersza pt.: „Dzień Małego 

Misia”.  

 

Słońce wstaje, zaczyna się dzień. 

Ze snu budzi się Mały Miś, Mama Miś i Tata Miś. 

Po pobudce na śniadanie wszyscy się udają. 

Po śniadaniu Mały Miś, jak co dzień przed dom swój wybiega 

I wspólnie z innymi misiami harce urządza przez cały dzień. 

Robi przerwę na obiadek oraz mały podwieczorek. 

A kiedy zachodzi słońce i kończy się dzień 

Mały Miś do domu wraca. 

Wszyscy wspólnie kolację zjadają i do snu się układają. 

Zaczyna się noc. Na niebie świeci księży. 

W nocy wszyscy śpią. Śpi Mały Miś, Mama Miś i Tata Miś. 

Śpią też wszyscy misia koledzy. 

Noc się kończy, księżyc znika z nieba. 

Słońce wstaje, zaczyna się dzień. 

Rozmowa na temat wiersza: 

- O kim była mowa w wierszu?  

- Co Mały Miś robił przez cały dzień?  

- Co się dzieje, kiedy zachodzi słońce?  

- Co dzieje się nocą w rodzinie Małego Misia?  

- Co się zaczyna, kiedy kończy się noc? 

-A , jak wygląda Twój cały dzień Pszczółeczko kochana w przedszkolu, pamiętasz? 

Postaraj się razem z rodzicem ułożyć obrazki w kolejności, co robisz w przedszkolu. 

Ilustrację zostaną wysłane na naszą grupę. 

 Powodzenia!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=wVs408x3s88&vl=pl


WTOREK 

 

Na dzień dzisiejszy mamy zaplanowaną pracę plastyczną. Będziemy wyklejać zwierzątko 

dostępnymi w domu u Państwa materiałami. Może to być bibuła, skrawki materiału, 

gazety, folia, plastelina itp.- technika dowolna. Liczymy na pomysłowość dzieci i pomoc 

Rodziców. Czekamy na foto-relacje na naszym grupowym Messenger.   

 A jakie to będzie zwierzątko? Dowiesz się jak rozwiążesz zagadkę... 

 

Duże oczy, 

duża głowa, 

w noc poluje 

w dzień się chowa. 

 

 

ŚRODA 

 

Układanie rytmów- zabawa matematyczna. 

 

1. Drogie Pszczółeczki, dziś proponujemy Wam wykonanie specjalnego zadania. Do 

jego wykonania potrzebne będą czarne kartki z bloku (bądź pokolorowane na czarno)  

i białe (po 4 sztuki) oraz żółta kredka bądź flamaster. Następnie na białych kartkach 

narysuj słoneczko, na czarnych księżyc i gwiazdy. A teraz ułóżcie je na przemian, 

biała kartka, czarna, biała karta, itd. Powiedz z czym Ci się to kojarzy?  

 

2. Zabawa ruchowa „Dzień i noc” – „Slow and Fast”- naśladowanie sposobów 

spędzania czasu w dzień i w nocy. Drogie dzieci, przedstawcie za pomocą ruchów 

czynności, jakie się wykonuje w dzień a jakie w nocy. Zaproponujcie to samo swoim 

rodzicom i rodzeństwu .  

 

CZWARTEK 

 

1. „Piosenka o dniu i nocy”- zabawy do piosenki. 

Dziś jest czas na piosenkę. Zapraszamy Was kochane Pszczółeczki do wysłuchania 

wraz z rodzicami piosenki oraz wspólnego śpiewania. 

 

https://radiovolna.net/en/song/1900486-piosenka-o-dniu-i-nocy.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CB7Vks0iT1s 

 

Dobrej zabawy. 

 

 

https://radiovolna.net/en/song/1900486-piosenka-o-dniu-i-nocy.html
https://www.youtube.com/watch?v=CB7Vks0iT1s


2. „Mój sen”- rysowanie na chmurce.  

A teraz potrzebne Wam dzieci będzie biała kartka z narysowaną chmurką  

(w załączeniu), kredki, bądź farbi, flamastry (według uznania i dostępności) i namaluj 

swój ulubiony sen...My też jesteśmy ciekawe, jakie nasze Pszczółki mają sny,  

więc prosimy o zdjęcia. 

 

PIĄTEK 

1. „Gimnastyka rączek” – rymowanka. 

Dziś kochane Pszczółeczki przywitajcie się z rodzicami znaną nam powitanką rączek: 

Spotkały się dwie rączki i przywitały się,  

(witaja się rączki) 

ta prawa, a ta lewa każdy wie  

(pokazujemy odpowiednie rączki) 

Zaklaskały, pomachały, dwie godziny rozmawiały, 

(klaskamy, machamy, robimy dzióbki z paluszków) 

potem pokłóciły się, 

(młynek raczkami) 

pstryk, good buy, adieu!” 

(pstrykamy palcami, machamy i chowamy rączki za siebie). 

A następnie pogimnastykujemy się troszkę do piosenki:  

https://www.youtube.com/watch?v=9mwk6pxgKdw 

2. „Dzień i noc”- bajka do słuchania. 

A teraz usiądź wygodnie, bądź połóż się na dywanie i posłuchaj bajeczki... 

Miłego wypoczywania. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9mwk6pxgKdw

