
Witamy Państwa w kolejnym tygodniu zajęć zdalnych. Nasz nowy tydzień zaczynamy od tematyki „ 

latających pojazdów”.  Na początek proponujemy , abyście Państwo wspólnie z dziećmi obejrzeli 

ilustracje ( załącznik) różnych środków transportu latającego , w miarę możliwości dziecko może 

nazwać pojazd, który rozpozna, jeżeli nie uda się to dziecku, prosimy spróbować przy prezentacji 

ilustracji wypowiadać jego nazwę. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie, zamieniając kolejność ilustracji. 

Na koniec  zajęć jeżeli dziecko będzie miało ochotę, może pokolorować ilustrację, wykleić lub ozdobić 

w dowolny sposób według swojego pomysłu.  ( Dla dzieci z zaburzeniami ruchowymi w zakresie pracy 

rączek, proponujemy wyklejanie z pomocą Rodzica dużymi kawałkami włóczki, bibuły lub innego 

dowolnego materiału dostępnego w domu).  

„Wysoko, wyżej, najwyżej”- propozycja zabawy dydaktyczno- orientacyjnej .   

Jest to propozycja zabawy dydaktycznej z wykorzystaniem elementów użytku codziennego w 

warunkach domowych. Układamy różne przedmioty na różnych wysokościach ( np. półkach w kuchni, 

czy w pokoju, łazience) i określamy z dzieckiem położenie tychże przedmiotów. Nazywamy, który jest 

wysoko, wyżej , a który znajduje się najwyżej. Potem zamieniamy się rolami, niech to dziecko będzie „ 

narratorem” naszej wspólnej aktywności i umieści swoje ulubione misie, lalki czy auta na różnych 

wysokościach . ( Dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową proponujemy alternatywną zabawę z 

wykorzystaniem partnera- podnosimy delikatnie dziecko nieustannie trzymając je mocno w swoich 

rekach i nazywamy jego położenie względem wysokości, na której się znajduje: wysoko, wyżej, 

najwyżej).  

„Samoloty i latawce”- zabawa ruchowa przy muzyce.  

Przy rytmach dowolnej muzyki pobawmy się z dzieckiem w samoloty. Niech będzie to dynamiczne 

„latanie” z rozłożonymi rękami, na przemian ze spokojnym lotem wśród chmur, aż do podchodzenia 

do lądowania na podłodze. Z kolei będąc „latawcami” , możemy wspólnie ganiać się po wiosennej 

słonecznej łące niczym leciutkie motyle poddając się podmuchom wiatru. Niech nie ogranicza 

Państwa wyobraźnia. Każdy scenariusz jest tutaj dobrym rozwiązaniem.  

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI  – piosenka „ W układzie słonecznym”  

Prosimy o zapoznanie się z utworem i kilkukrotnym odsłuchaniem razem z dzieckiem. Jest to bardzo 

przyjemna piosenka, dostosowana tempem do możliwości naszych dzieci, mam nadzieję, że 

przypadnie im do gustu. Proponujemy zabawy ruchowo- naśladowcze. Bądźcie dla dziecka Państwo 

modelem wykonywanych ruchów, które może powtarzać  po Was.  Będziemy ją powtarzać po 

powrocie do Przedszkola.  Opcjonalnie można stworzyć z dzieckiem w domu swój własny układ 

słoneczny. Powodzenia !  

„Kosmiczna podróż” – kontynuacja zabawy powyżej, z tymże proponujemy  wspólne wykonanie 

rakiety kosmicznej , najlepiej z kartonów. Oczywiście nie ograniczamy propozycji wykorzystania 

innych środków.  ( Propozycja dla dzieci z niepełno sprawnościami sensorycznymi oraz ruchowymi-  

wykonanie gwieździstego nieba z ciemnego materiału i wyciętych gwiazd, które na niego przyczepimy 

w dowolny sposób . w czasie słonecznej pogody, układamy lub sadzamy dziecko  nieopodal okna i 

zasłaniamy je wykonanym materiałem – naszym gwieździstym niebem. Potem powoli odsuwamy 

kawałek materiału, aż do momentu pełnej jasności i znowu zasłaniamy. Powtarzamy czynność 

kilkukrotnie.  Utrwalamy pojęcia „ dzień- noc” ).  

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


Ćwiczenia gimnastyczne-   rzucanie piłeczkami, woreczkami,  drobnymi zabawkami (najlepiej 

pluszowymi ) do pudełek umieszczonych odpowiednio na dwóch różnych wysokościach ( wysoko i 

nisko). Wspólnie rzucamy z dzieckiem odpowiednio do pudełek czy pojemników i wypowiadamy 

odpowiednio : wysoko lub nisko. Niech to będzie wspólna zabawa połączona z utrwaleniem tych 

pojęć przestrzennych. Możemy również podrzucać np. piłką odpowiednio wysoko lub nisko i również 

nazywać z dzieckiem te wysokości.  

Elementy Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne-  potrzebujemy: koca i muzyki.  

Włączamy muzykę relaksacyjną i rozkładamy koc. Kładziemy dziecko na kocu tak, żeby znajdowało się 

na jego środku i wykonujemy powolne , bezpieczne ruchy z ciałem dziecka na kocu. ( Pamiętajmy, że 

dziecko musi się czuć bezpiecznie podczas tych zajęć, jeżeli zauważymy, że jest nerwowe lub napięte, 

rezygnujemy z zajęć). Opis propozycji aktywności  dla Rodzica: turlanie, kołysanie, delikatne 

przesuwanie na boki , zawijanie nóżek , rączek itp. Oczywiście wszystko w czasie, gdy dziecko leży na 

kocu).  

MAKATON- powtarzamy gesty z poprzednich tygodni , macie je Państwo w załącznikach. 

Przypominamy je  dzieciom, a potem powtarzamy wspólnie. Pamiętajmy , że metoda alternatywnej 

komunikacji MAKATON jest słownikiem języka i gestu w synchronicznym połączeniu, to znaczy, że 

pokazujemy gest i w tym samym czasie wypowiadam werbalnie jego znaczenie.  

„ Pasażerowie na pokład”- ćwiczenia matematyczne.   Zabawa matematyczna z użyciem zabawek. 

Układamy ludziki lego, misie, lalki , maskotki, auta lub inne zabawki, które dziecko lubi jeden za 

drugim. Nasze zabawki to są pasażerowie . Zabawę tytułujemy : „ Pasażerowie na pokład” i po kolei , 

jak już usadowią się na swoich miejscach, przeliczamy ich wspólnie z dziećmi w kolejności jak siedzą.  

Liczymy na głos razem z dzieckiem , najpierw do 5, potem do 10. Po kilku próbach możemy zamieniać 

kolejność zabawek i próbujemy wycofywać się z naszej podpowiedzi, niech dziecko próbuje przeliczać 

samodzielnie.  

„ Lotnisko”- zabawa konstrukcyjna.  Pozostając w tematyce pasażerów, spróbujcie Państwo 

zbudować z dzieckiem lotnisko. Możecie wykorzystać dostępne w domu materiały. Może być to baza 

z krzeseł i koców, może być to lotnisko z kartonu lub jakiegokolwiek pudełka, które macie akurat pod 

ręką. Przy tej zabawie, niech dziecko spróbuje jak najwięcej uczestniczyć w procesie kreatywnego 

wymyślania projektu lotniska oraz w jego realizacji. Dodatkowo można potem umieścić w nim 

pasażerów i ponownie spróbować ich przeliczyć wraz z dzieckiem.  

Ćwiczenia polisensoryczne-  proszę przygotować się na spory bałagan, ale też i mnóstwo prawdziwej 

frajdy, zarówno dla dziecka, jak i dla Państwa. Robimy „ masę sensoryczną” z mąki ziemniaczanej i 

pianki do golenia – mieszamy piankę z mąką, aż do powstania masy o konsystencji ciastoliny, a 

potem: ugniatamy, formujemy , rolujemy, wykrawamy np.  kosmiczne ciastka, planety i co tylko 

przyjdzie Państwu i dziecku do głowy. Niech będzie to wasz wspólny relaks, a bałagan rzecz nabyta, 

zniknie;) 

„ Pojazdy latające” – figury geometryczne.   Utrwalanie figur geometrycznych ( dzieci znają figury 

podstawowe: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt). Wycinamy figury jednokolorowe lub wielokolorowe i 

układamy z nich pojazdy latające, takie jak: samolot, balon, latawiec oraz rakietę ( wzoru ułożenia 

figur w załącznikach). Na koniec wybrany wzór można z dzieckiem przykleić na kartkę.  



Ćwiczenia logopedyczne – „ Porozmawiaj z kosmitą”.  Ćwiczenia są w formie zabawy, do których 

wykorzystujemy samogłoski: a, e, i, o, u, y. Powtarzamy je w dowolnej kolejności z różnym 

natężeniem głosu od bardzo cichego, do bardzo głośnego. Dziecko próbuje powtarzać za nami, a w 

kolejnym etapie próbujemy nawiązać „kosmiczny dialog” wykorzystując tylko samogłoski. Spróbujmy 

razem stworzyć nasz własny kosmiczny język.  

Karty pracy- grafomotoryka. ( załącznik).   

 


