
Propozycja aktywności dla dzieci z grupy "Słoneczka"  

6.04.2020 r.  

Prosimy przygotować: karty pracy ( ks. fioletowa, dostęp do Internetu: komputer, komórka, 

laptop).  

 

Zajęcie 1.  

„Muzeum Mazurskie” – wirtualna wycieczka. 

1) https://youtu.be/672l-EB8DYs - link do filmu promującego muzeum mazurskie w 

Szczytnie. 

( Jeśli ktoś czuje, że to za mało / za krótko, to polecam :Film promocyjny Muzea Warmii i 

Mazur w Olsztynie; https://youtu.be/ZmWdXh4t66o !czas trwania około 28min) 

 

2) Karta pracy, cz. 4, s. 23. 

Dziecko czyta z Rodzicem (lub samodzielnie) nazwy miejscowości. Następnie rysują znak + 

pod napisami miasto lub wioska, jeżeli dane zdjęcie przedstawia elementy miasta lub wsi. 

Dzieci kolorują rysunki budynków pod zadaniem.  

 

3) Zabawa Domino ruchowe. Dziecko siedzi przed Rodzicem. Jedno z nich pokazuje dowolny 

ruch, np. klaśnięcie w dłonie. Druga osoba, powtarza ruch i dodaje własny. W ten sposób 

pierwsza osoba powtarza dwie czynności, gesty, ruchy i uzupełnia je następnym, itd;  

Komu uda się powtórzyć więcej ... ? Sprawdźcie ..... 

 

Zajęcie 2.  

1) Utrwalanie piosenki "Najpiękniejsze miejsce świata" - piosenkę można włączać dziecku w 

dowolnym czasie,  

https://youtu.be/31iMeePXKM8 

1. Są na całym świecie miasteczek tysiące  

i są też wioseczki jak z bajeczki.  

Tutaj bloki różne, biurowce, wieżowce, 

tam domki, łąki, pola, rzeczki.  

Ref. A ja mieszkam właśnie tu,  

tutaj tulę się do snu.  

Tutaj swoje mam radości i troski.  

Każde drzewo tutaj znam, 

każdą drogę tu i tam.  

To jest mój kawałek Polski.  

Najpiękniejsze miejsce świata, w prawo, w lewo,  

w tył i w przód! Taki to mój mały cud!  

2. Słychać tu tramwaje i gwar na chodnikach.  

Gdzieś indziej, jak gdaczą sobie kurki.  

W jednym miejscu śmiechy, a w drugim muzyka, 

a w trzecim cicho płyną chmurki. 

Ref.: A ja mieszkam…  

3. Ktoś pokochał morze lub dom nad jeziorem.  

Ktoś góry, gdzie czystej wody zdroje. 

Ktoś pokochał ciszę i gwiazdy wieczorem.  

Ja także kocham miejsce swoje. 

Ref.: A ja mieszkam.... 

 

2) Zabawa Jestem Polakiem – rozwijająca zdolność improwizacji muzycznych. 

https://youtu.be/672l-EB8DYs?fbclid=IwAR3gD4Nc_fI6VDRx9Yqwjk5sqfg5gPjpm6Ogk5tJ1oFEdZbih4C_YPez-Jo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZmWdXh4t66o%3Ffbclid%3DIwAR0ElLBYITqG58sJO1Qd7DZyu5lcjAoQ7GzwOENLcQirIM7q8eq3oqz-4cQ&h=AT3JdlXIRKVJqASD2lnvmD7BwGvW2SzheIB265JrQL1SNuh7M4Z8GBTzdkOpMAZDmdvv5SJPLHqxSPp9e6VAq0i070F26O2f-soVAs-i87E-pJV0qi09MMRMVdUEgV4c0fLfpZnt9LayxbklFqTVBg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F31iMeePXKM8%3Ffbclid%3DIwAR3FtEYmuD2VL28rcb5TqgPWs0DiI3JoBgQoL32pAW00RcvqdsYhfKjWq_Q&h=AT1TpWvQtY_PvfIzDESiWlXLL0DeEHyM9iY1cPWh1Wm1CB8l0U9CmgBuf6G6C-2S0TiY3wAV8Um1KtL5-6w259nfJ4VvsCLTMggK1fmIM2u0KlXky1qcpkXuJiT8B9zullXm0gImF2sQOHX6tPCnqw


W rytmie nagrania piosenki dziecko maszerują w określonym kierunku. Mocne uderzenie w 

bębenek i przerwa w muzyce oznacza zatrzymanie się. Rodzic zwraca się do dzieci śpiewając: 

Jestem Polakiem, ponieważ…. Dziecko kończy zdanie śpiewając. Następnie dziecko i Rodzic 

wspólnie je śpiewają. Podczas powtórzenia zabawy Rodzic może podać inne zdanie, np.: 

Mieszkam w…, Bardzo lubię swoje miasto, ponieważ… 

🌞" Słoneczka" - ćwiczcie mycie rąk bo kiedy wrócimy do przedszkola będziemy to musieli 

umieć robić bardzo dokładnie. 🌞 Do jutra- pozdrawiamy ! 

Propozycja zajęć popołudniowych  

Witajcie Słoneczka!!! Na dzisiejsze popołudnie przygotowałam dla Was następujące 

zadania🌞 

 

1. Wykonanie papierowej serwetki (możecie skorzystać z pomocy-materiał filmowy) 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZTp67OQVqM 

 

2. Karta pracy, cz. 4, s. 24 (ciąg dalszy) – Rysowanie po śladzie drogi Ady i taty do domu. 

 

3. Na zakończenie zajęć zatańczcie „TANIEC ZYGZAK” 🌞 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZTp67OQVqM&fbclid=IwAR3UkgKv1TZF4oS-uP7qA9bkmZjN9CvlByJdF2VVM2dnEZf2LvzjTTERp78
https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs&fbclid=IwAR3uQ9ViBPoZFRd2lS6JngbDau5dNs7_pc45wIsf-sdYQ4t0XAuY1rorExg

