
   

                
   

                                D ziękujem y za kolejne nadesłane zdjęcia 

                             na adres e-mail: pp4ol@interka.pl, 

a takŜe na adres e-mail: krasnoludkipp4@gmail.com. 

 
W pierwszym tygodniu maja zapraszamy RODZICÓW I DZIECI do dalszej zabawy   

pod hasłem  
Moja miejscowość, mój region. 

 
KaŜdy dzień zaczynajmy od PORANNEJ GIMNASTYKI, która doda dzieciom 

siły i energii do wspólnej zabawy. 
 

                                                                        Nasze propozycje: 

    PONIEDZIAŁEK - 04.05.2020 

I 1. Gimnastyka poranna 

         "Worki do młyna" . 
 Dziecko naśladuje zarzucanie worka na plecy, dźwiganie go. Następnie zatrzymuje się i naśladuje 
wycieranie potu z czoła. Ćwiczenie wykonuje kilka razy. 
         " Jajko" . 
 Dziecko kładzie się na dywanie i ostroŜnie turla się na drugi koniec pomieszczenia, po czym powoli 
się podnosi. Ćwiczenie wykonuje kilka razy. 
         " Zające na łące" . 
 Dziecko naśladuje sposób poruszania się zająca, wykonując skoki podparte. Ćwiczenie wykonuje kilka 
razy. 
         " Wiatraki" .  
Dziecko w pozycji stojącej rozkłada szeroko ręce, wiruje i wolno opada na podłogę. Siada w siadzie  
skrzyŜnym. Spokojnie i miarowo wykonuje głęboki wdech i dłuŜszy, powolny wydech. 
 
 
  
 2. "Miejscowość, w której mieszkam" - oglądanie albumów, przewodników i map najbliŜszej 
okolicy. 
Dziecko przegląda zgromadzone przez rodzica albumy, przewodniki i mapy najbliŜszej okolicy-
dostępne w domu. Z pomocą rodzica wyszukuje najciekawsze miejsca, które warto odwiedzić. Rodzic 
zwraca uwagę na symbole znajdujące się na mapie-szlaki, oznaczenia terenów zielonych, zabudowy  
i inne. Zachęca dziecko do gromadzenia pocztówek, zdjęć, prasy lokalnej i ilustracji z kalendarzy 
przedstawiających widok własnej miejscowości, a takŜe wytworów sztuki regionalnej.  
 
3. Koperty – wykonanie koperty z wykorzystaniem papieru kolorowego, prezentowego lub tapety. 
Wielkość  jej jest zaleŜna od tego jak duŜą kopertę chcemy otrzymać. Zanim wspólnie zrobicie kopertę 
porozmawiajcie do czego ona słuŜy. Będą one nam potrzebne w tym tygodniu do róŜnych zabaw. 

KRASNOLUDKI 



 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II 1. Słuchanie wiersza I.R.Salach "Dom" .  
          Wiele wiosek, wiele miast                             KaŜde dziecko bardzo kocha 
          rozrzuconych w Polsce jest.                          zamieszkania swego miejsce: 
          Takich małych, takich wielkich                    domy, sklepy, parki, szkoły 
          bardzo pięknych miejsc.                                i ulice - te najmniejsze. 

          Czy mieszkanie masz w Warszawie,              Marzę, aby kraj swój poznać 
          czy teŜ domem twoim wioska,                       od Bałtyku aŜ do Tatr, 
          wszyscy dobrze o tym wiedzą,                       a gdy zwiedzę Polskę całą, 
          Ŝe to właśnie nasza Polska.                          to do domu wrócę.   



  Rozmowa na temat wiersza: 
  - Jakie miejscowości leŜą w Polsce? 
  - Co najczęściej znajduje się w miejscowościach zamieszkania? 
  - Gdzie najchętniej wracamy, gdy skończymy zwiedzać swój kraj? 

 

 

   Zabawa ruchowa "Pomniki" . 
Dziecko biega swobodnie w róŜnych kierunkach. Na sygnał rodzica, zatrzymuje się i staje w bezruchu, 
przybierając dowolną pozę. 
 
 2. Zabawa słownikowa "Dokończ po mnie" . 
     Dziecko kończy zdanie rozpoczęte przez rodzica: 
          - Miejscowość, w której mieszkam, to... 
          - Mieszkam w...przy ulicy... 
          - Lubię swoją miejscowość, bo... 
          - Moje przedszkole znajduje się w...przy ulicy... 



 Rodzic powtarza i utrwala z dzieckiem jego nazwisko i adres zamieszkania. 
 Przestrzega dziecko przed podawaniem adresu obcym osobom. 

     Zabawa ruchowa "Zwiedzamy naszą miejscowość".  
 Na sygnał rodzica, dziecko zwiedza swoją miejscowość róŜnymi środkami lokomocji, kolejno: 
samochód,  rower, autobus. Dziecko naśladuje pojazdy i wydaje ustalone odgłosy pojazdów. 
 
          KARTA PRACY  (5-latki):  cz.5, nr 3. 
 
 III " List do kolegi" - zabawa plastyczna. 
          Pomoce: kartka, kredki, flamastry, koperta. 
Dziecko z pomocą rodzica przygotowuje list do kolegi. Rodzic pisze, a dziecko wykonuje rysunki. 
Gotowy list wkłada do wcześniej zrobionej juŜ koperty. Rodzic pisze na kopercie adres kolegi, do 
którego skierowany jest list. Dziecko wkłada list do swojego "magicznego pudełka". Po powrocie do 
przedszkola dziecko wręczy napisany przez siebie list koledze. 
 
         Zabawa ruchowa "Wycieczka".  
 Rodzic wyznacza w pomieszczeniu miejscowość, w której mieszka dziecko. Na sygnał rodzica, 
dziecko wybiera się na wycieczkę poza swoją miejscowość - spaceruje w róŜnych kierunkach. Kiedy 
rodzic powie "dom" - dziecko wraca do swojej miejscowości (miejsce, które wyznaczył rodzic).  
Zabawę wykonujemy kilka razy. 
   
  KARTA PRACY  (5-latki):  cz.5, nr 4. 

        
 
 

  WTOREK - 05.05.2020 
 
  I 1. " W skansenie" – swobodne rozmowy. 
 
Wyjaśniamy dziecku znaczenie słowa skansen, 
 a  następnie pokazujemy na mapie Polski  skansen 
najbliŜej połoŜony waszego miejsca zamieszkania. 
 
Zachęcamy  takŜe udać się  wirtualny spacer wśród 
zabytków do Muzeum Wsi Opolskiej. 
 
 Link : https://www.ai360.pl/panoramy/246 
 
    
 
 
 
      Zabawa ruchowa " Jazda samochodem".  
 Dziecko "samochód" - ustawia się w wyznaczonym miejscu. Rodzic jest "policjantem" - przechodzi na 
drugi koniec pomieszczenia, odwraca się tyłem do dziecka i mówi: "Raz, dwa, trzy policjant patrzy!". 
Dziecko w tym czasie podbiega w stronę rodzica. Gdy rodzic skończy mówić, odwraca się i podnosi 
rękę. Dziecko zatrzymuje się i przybiera postawę na baczność. Zabawa kończy się, gdy dziecku uda się 
dojść do rodzica. 
 
  
 



II 1.  "Du Ŝe miasta i małe miasta" - rozmowa inspirowana opowiadaniem M.Strękowskiej-
Zaremby   "A u nas..." . 
         Pomoce: ksiąŜka s. 68-71 (5-latki)  

           

 Olek od urodzenia mieszka w Warszawie. Lubi przyglądać się samochodom mknącym po szerokich 
ulicach, słuchać warkotu silników, zachwycają go wysokie budynki, z dumą myśli o Stadionie 
Narodowym. Przepada za wizytami w Centrum Nauki Kopernik, w pizzerii na Starym Mieście,  
w lodziarni na Saskiej Kępie. Lubi hałas, gwar, tłum. Jest przekonany, Ŝe Warszawa to najlepsze 
miejsce na świecie. 
 - Dlaczego? - spytał Felek, nowy kolega z klasy, który przeprowadził się z małe miejscowości. 
 - Co za pytanie? Bo jest duŜa - odpowiedział Olek. 
 - Co w tym takiego dobrego? U nas miałem blisko do szkoły, do kolegów i do sklepu, a tu wszędzie 
daleko - zauwaŜył Felek. 
- Za to do kina miałeś dalej. Było u was chociaŜ jedno multikino albo park rozrywki i kręgielnia? Na 
pewno nie. - Olek starał się przekonać Felka, Ŝe mieszkanie w stolicy ma same dobre strony. Mówił  
o placach zabaw, fontannach nad Wisłą, o teatrach dla dzieci, występach klaunów na placu 
Zamkowym, o muzeach, zabytkach, o pięknych pawiach w Łazienkach, na koniec wspomniał nawet  
o operze. Mimo to Felek nie był przekonany. „A u nas sami robimy teatr, amatorski", marudził,  
„A u nas wszędzie jest zielono, nie tylko w parku", „A u nas ptaki śpiewają jak w operze", „A u nas 
wszyscy się znają", „A u nas baŜanty i zające przychodzą pod sam dom". 
Olek musiał przyznać, Ŝe Felek ma trochę racji. Mimo to uwaŜał, Ŝe Warszawa nawet bez baŜantów  
i zajęcy pod oknem jest przepiękna. Wieczorem, gdy patrzył na oświetlone ulice i mosty, czuł się jak  
w zaczarowanym świecie. Przed jego oczami rozgrywał się niezwykły pokaz świateł i cieni. Któregoś 
dnia zaprosił Felka do siebie, Ŝeby mu pokazać najładniejsze zdjęcia nocnej Warszawy zrobione przez 
mamę i tatę. 
 - Wezmę piłkę, pogramy potem na podwórku - ucieszył się Felek.  
Olek się zawahał. - U nas jest zakaz gry na podwórku - powiedział niechętnie. 
 - Naprawdę? - Felek szeroko otworzył oczy. Dopiero gdy zobaczył tabliczkę z zakazem na ścianie 
bloku kolegi, uwierzył, Ŝe to nie Ŝart. - Rowerami teŜ zakazują wam jeździć? - spytał ze współczuciem. 
 - MoŜna jeździć po ścieŜkach rowerowych - bąknął Olek. Zrozumiał, Ŝe nie będzie łatwo przekonać 
Felka do zachwytów nad Warszawą, więc zwrócił się o pomoc do rodziców. Po długiej naradzie 
wspólnie ułoŜyli pewien plan.  



W sobotę cała rodzina Olka i zaproszony przez nią Felek pojechali do zoo. Felek nie mógł oderwać 
oczu od egzotycznych zwierząt, które dotąd widział tylko w telewizji. Ani razu nie powiedział  
„A u nas...". Brzuchate słonie, pręgowane tygrysy, pękate hipopotamy i długoszyje Ŝyrafy wprawiały go 
w zachwyt. 
- Czytałem, Ŝe Ŝyrafy śpią tylko dwie godziny na dobę - powiedział tata. 
- Ciekawe, co robią po obudzeniu? - zastanawiał się Felek. 
- Mają szyje - włączyła się do rozmowy Ada. 
- To moŜliwe - zgodził się z nią Felek, zadzierając głowę, Ŝeby spojrzeć Ŝyrafie w oczy. 
Olek był zadowolony z wraŜenia, jakie zrobił na Felku ogród zoologiczny. Być moŜe przekonał go, Ŝe 
mieszkanie w stolicy jest bardzo przyjemne. Spojrzał pytająco na kolegę. 
 - Podobało mi się - przyznał Felek. Jednak po namyśle dodał z uśmiechem: - A u nas widziałem krowę 
w okularach. 
             

         
 
Rozmowa na temat opowiadania: 
 - Co mówił o Warszawie Olek? 
 - Co o małym mieście mówił Felek? 
 - Dokąd Felek zabrał Olka? 
 - Jakie zwierzęta dzieci spotkały w zoo? 
  - Co jeszcze moŜna powiedzieć o Warszawie i o małej miejscowości? Rodzic uzupełnia informacje. 

       Zabawa dramowa „Turyści" . Tworzenie krótkich dialogów. 
 Rodzic ustala kto będzie „turystą", a kto mieszkańcem swojej miejscowości. Zadaniem mieszkańca 
 jest zachęcenie turysty do zwiedzenia najciekawszych miejsc znajdujących się w jego miejscowości. 
  Po kilku minutach zamieniają się rolami. 

        KARTA PRACY  (5-latki):  cz.5, nr 6. 
 
    2. Gimnastyka dla smyka  https://www.youtube.com/watch?v=0ih61-uU-zk 
 
   III Kolorowanie rysunku konturowego przedstawiającego zoo.   
 
      5-latki : wyprawka - karta N, kredki. 



 
 

 KARTA PRACY (4-LATKI) 
 

Pokoloruj obrazek. 
 
 
 
 
 

 



      ŚRODA- 06.05.2020 
I 1. Zabawy z sylabowaniem i głoskawniem - dzielenie nazw miast na sylaby i wskazywanie 
pierwszej głoski. 
 Rodzic mówi dziecku nazwy miast w Polsce: Warszawa, Olesno, Poznań, Gdańsk, Koszalin, 
Zakopane, Łódź, Szczecin, Kraków, Karpacz, Bytom, Sopot, Bydgoszcz, Lublin, Katowice itd. 
Dziecko (5-latki), dzieli nazwy miast na sylaby i wskazuje pierwszą głoskę w nazwie.  
Młodsze dzieci (4-latki) , dzielą nazwy miast na sylaby. 

 Prace pielęgnacyjne i porządkowe roślin w domu.  
     Pomoce: szmatka do ścierania kurzu, konewka. 
 Dziecko ustawia rośliny z pomocą rodzica tak, by świeciło na nie słońce. Ściera z liści kurz, podlewa 
kwiaty. 
       KARTA PRACY  (5-latki):  cz.5, nr 7. 
 
      KARTA PRACY (4-latki) Rysowanie na kartce kredkami swojego domu 
 
II 1. Zabawy przy piosence "Moje miasto"   https://www.youtube.com/watch?v=z29ZIUHAUdY 
 
       1. Chodź narysuj dla mnie coś, 
           twoje miasto i twój dom.  
           Tu gdzie czujesz się kochany, 
           obok taty, obok mamy. 

                     Ref. Miasto me, tu tęcza budzi mnie 
                            i słychać dzieci śmiech. 
                            Są ulice, gdzie przyjaźń rodzi się, 
                            tutaj rosnę z kaŜdym dniem.  
       2. Kolorami maluj świat, 
           nawet jeśli masz tylko 5 lat. 
           Twe podwórko do zabawy 
           i codzienne waŜne sprawy.    

       Dziecko słucha piosenki. Bawi się do melodii piosenki. 

 
2. "Zwierzęta w zoo" - zabawa plastyczna. 
   Pomoce: plastelina, modelina 
 Dziecko lepi z masy figurki egzotycznych zwierząt. Utrwala wiadomości na temat zwierząt w zoo. 

Zapraszamy do obejrzenia zwierzątek z modeliny 

 słonik  https://www.youtube.com/watch?v=AdPIaIcZx3Y 

 panda  https://www.youtube.com/watch?v=qphc8WZshQY 

     A jak wyglądają wasze zwierzątka?     

   
 Zabawa ruchowa " Zwierzęta w zoo".  
   Dziecko biega w pomieszczeniu. Na sygnał rodzica (rodzic wymienia nazwę zwierzęcia, np, słoń, 
niedźwiedź itp.) dziecko zatrzymuje się i naśladuje zwierzę egzotyczne. 
 
 



III " Serwetki" - ćwiczenia w wycinaniu.  
    Pomoce: kolorowa kartka w kształcie koła lub kwadratu, ołówek, noŜyczki. 
Dziecko z pomocą rodzica składa kartkę na pół. Następnie rysuje dowolne wzory na kartce i wycina je. 
Po zakończeniu pracy dziecko dekoruje serwetkami swój pokój. 

 
                                 
 
 
 

 

 
 
 

 
CZWARTEK- 07.05.2020  
 
   I 1. " Zgaduj - zgadula" - rozwi ązywanie zagadek dotyczących zawodów charakterystycznych 
dla  miejsca zamieszkania.  
        ŚwieŜutkie pieczywo                                          Miły pan lub pani 
        w sklepie jest od rana.                                       za ladą w aptece,    
        Jak myślisz, kto w nocy                                    sprzedaje ludziom 
        piecze je dla nas? (piekarz)                               leki na receptę. (aptekarz)  

       W białym fartuchu                                              Z pomocą noŜyczek, 
       ze słuchawkami.                                                szczotki i grzebienia,    
       Zajmuje się fachowo                                           wygląd naszych włosów 
       chorymi zwierzętami. (weterynarz)                       czaruje i zmienia. (fryzjer) 

       W białej czapce na ulicy                                     Jedzie gasić poŜar 
       on kieruje ruchem.                                              na głośnym sygnale. 
       Jeśli dobrze znasz przepisy,                                Płomieni i ognia 
       jesteś jego druhem. (policjant)                             nie boi się wcale. (straŜak) 

       Kto o coś dzieci                                                 Chodzi z duŜą torbą, 
      codziennie pyta,                                                  trudne ma zadanie. 
      i sprawdza zadania                                              Zajmuje się co dzień  
      w ich zeszytach. (nauczyciel)                               listów doręczaniem. (listonosz)  

      Gdy wejdziesz do sklepu,                                    W dzień i w nocy pracuje, 
      ta miła osoba,                                                     chorym leki przepisuje. (lekarz)     
      spyta co chcesz kupić 
      i wszystko ci poda. (sprzedawca) 

 Oto nasze serwetki.  
 
A wasze ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Zabawa "Kto wykonuje takie czynności?" . 
 Rodzic gestami i ruchami ciała inscenizuje jakąś czynność (zawód). Dziecko odgaduje, o jaki zawód 
chodzi. Następnie zamieniają się rolami: dziecko pokazuje, a rodzic odgaduje. 
 
 II 1. " Co jest cięŜsze?" - zabawy matematyczne.   
     *  Pomoce: pluszowa maskotka, gumowa zabawka. 
Dziecko bierze do jednej ręki pluszową maskotkę, a do drugiej gumową zabawkę. Ogląda je z kaŜdej 
strony, po czym "na oko" szacuje ich masę. Zastanawia się, który przedmiot jest cięŜszy.  Rodzic 
informuje dziecko, Ŝe róŜne towary w sklepie mają róŜną masę. Dziecko wypowiada się swobodnie 
po czym poznałoby, który produkt jest cięŜszy od innych. Rodzic proponuje dziecku sprawdzenie masy  
w inny sposób. 

         Pomoce: patyk lub coś podobnego dostępnego w domu, dwie przezroczyste torebki, kawałek 
sznurka lub tasiemki, pluszowa zabawka, gumowa zabawka, klocki, mazak, kartka z obrazkami 
przedstawiającymi zabawkę pluszową i zabawkę gumową. 
Rodzic konstruuje wagę za pomocą patyka, dwóch przezroczystych torebek oraz sznurka. Torebki 
zawiesza na końcach patyka, a na jego środku mocuje uchwyt. Dziecko z pomocą rodzica do jednej 
torebki wkłada np. pluszową zabawkę, a do drugiej po jednym klocku. Dokłada klocki dotąd, aŜ 
ramiona wagi się wyrównają. Dziecko na kartce po zabawką pluszową rysuje odpowiednią liczbę 
kresek oznaczającą liczbę klocków uŜytych do zwaŜenia. Podobnie waŜą zabawkę gumową. Na koniec 
dziecko przelicza kreski postawione przy poszczególnych obrazkach i podaje ich liczbę. Dziecko z 
pomocą rodzica dochodzi do wniosku, Ŝe cięŜszy przedmiot to ten, do którego zwaŜenia uŜyto większej 
liczby klocków. 

 
           Zabawa ruchowa "Lalki w oknie wystawowym".     
Dziecko biega w róŜnych kierunkach. Na hasło rodzica "lalki w oknie wystawowym" zatrzymuje się w 
miejscu i stoi nieruchomo. Zabawę powtarzamy kilka razy. 
 
       KARTA PRACY  (5-latki): cz.5, nr 8, 9. 



KARTA PRACY (4-LATKI) 
 
 
 
 
 

 
              
  
 
 
 
 
 
 
 



 
  2. "Herb mojej miejscowości" - puzzle. Układanie herbu Olesna  z części.. 
Pomoce: herb Olesna, noŜyczki klej, farby, pędzel, ołówek.  
 
Rodzic rysuje kreski na herbie Olesna. Dziecko rozcina herb Olesna na części 
(puzzle). Następnie układa herb Olesna z części. Przykleja części na kartkę. Na 
koniec maluje herb Olesna farbami.   
 
 
 
 
 

 

 



Zabawa ruchowa "Śmieci do kosza".  
     Pomoce: pojemnik lub kartonowe pudełko, arkusze gazety. 
 Dziecko zgniata arkusze gazety, formując kule. Następnie wrzuca do pojemnika papierowe kule 
(śmieci) raz prawą ręką, raz lewą ręką. 
 
 III " Dbam o porządek w swoim domu" - prace porządkowe w pokoju dziecka.  
 Dziecko ściereczką z pomocą rodzica ściera kurz z półek. Układa zabawki, ksiąŜki i inne przedmioty 
w swoim pokoju. 

     Zabawa ruchowo - naśladowcza "Po trzy razy".  Utrwalenie prawej i lewej strony ciała. 
Rodzic wypowiada polecenia i wskazuje odpowiednią nogę lub rękę. Dziecko wykonuje określone 
przez rodzica czynności, np. "Prawą nogą tupiemy trzy razy", "Lewą ręką machamy trzy razy" itp. 
  

    PIĄTEK- 08.05.2020 
 
 I 1. Zabawa "Prawda - nieprawda" - utrwalanie wiadomości na temat swojej miejscowości. 
       Pomoce: klocek czerwony, klocek zielony. 
Rodzic zadaje dziecku pytania. Po usłyszeniu prawdziwej informacji dziecko podnosi klocek zielony, 
przy nieprawdziwej - klocek czerwony. Przykłady zdań: 
- W mojej miejscowości, w której mieszkam, są wieŜowce. 
- W mojej miejscowości jest pływalnia. 
- W mojej miejscowości jest ogród zoologiczny. 
- W mojej miejscowości nie ma parku itp. 

        Zabawa ruchowa "Samochód i garaŜ" .    
 Dziecko wybiera miejsce na swój garaŜ. Następnie dziecko naśladuje poruszający się samochód – 
biega swobodnie w pomieszczeniu. Na sygnał rodzica wraca do swojego garaŜu. Zabawę powtarzamy 
kilka razy. 
 
  II 1. " Listy i pocztówki" - zabawa dydaktyczna. 
         Pomoce: kilka kopert w kółka i kreski (mogą być kolorowe kartki formatu A5 lub mniejsze 
imitujące koperty, oznaczenie na kopertach dowolne) z adresami, ze znaczkiem, pocztówki z widokami 
miasta i wsi. Dziecko rozwiązuje zagadki: 
 
         * Prostokąt mamy, w niego listy 
           przed wysłaniem wkładamy. (koperta) 

         * Od listonosza dostajesz, 
           widoki rozpoznajesz. 
           Mało jest do czytania, 
           więcej do oglądania. (pocztówka) 

 Dziecko ogląda koperty i pocztówki, nazywa je. Omawia ich wygląd . Rodzic zwraca uwagę na 
umieszczone  na kopertach i pocztówkach adresy, znaczki pocztowe, stemple. Następnie prosi dziecko 
o wyjaśnienie znaczenia słów "adresat" i "nadawca". Rodzic informuje dziecko, Ŝe w niektórych 
bardzo małych miejscowościach nie ma ulic. Chcąc wysłać list do osoby mieszkającej na wsi, na 
kopercie pisze się tylko jej imię i nazwisko, nazwę miejscowości i numer domu. Rodzic pyta dziecko 
"Jak moŜna podzielić te przesyłki?". Dziecko grupuje przesyłki na listy i pocztówki. Przelicza elementy 
w zbiorach, ustala, których przesyłek jest więcej i o ile. Następnie rodzic prosi, aby dziecko dokonało 
dalszego podziału. Dziecko segreguje listy na te, które są oznaczone kołami oraz na te oznaczone 
kreskami. Pocztówki rozdziela na te, które przedstawiają widok miasta, i na te które przedstawiają 
wieś. Przelicza elementy, ustala, których przesyłek jest więcej i o ile. 
 
 



 Rozmowa na temat sposobów komunikowania się na odległość (pisanie listów, e-maili, esemesów, 
 wysyłanie pocztówek, ememesów). 
 Rodzic pyta dziecko: "Po co piszemy listy?, Dlaczego wysyłamy pocztówki, W jaki jeszcze inny sposób 
 moŜemy komunikować się z kimś, kto mieszka w innej miejscowości?". Dziecko udziela odpowiedzi, 
  rodzic je uzupełnia. Informuje, Ŝe dzięki postępowi technicznemu obecnie coraz częściej stosowanymi 
 formami komunikowania się są: dzwonienie do siebie, pisanie e-maili, wysyłanie krótkich wiadomości 
 tekstowych zwanych esemesami, a takŜe wysyłanie zdjęć w formie ememesów. 

    Zabawa ruchowa "Rozsypane przesyłki" . 
    Pomoce: koperty, kartki pocztowe z widokiem miejscowości, pudełko. 
 Rodzic rozkłada na podłodze koperty oraz kartki pocztowe. Opowiada o listonoszu, któremu rozsypały 
się przesyłki. Prosi dziecko o pomoc. Na sygnał dziecko stara się jak najszybciej pozbierać wszystkie 
koperty i kartki i włoŜyć je do pudełka. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie. Za kaŜdym razem dziecko 
głośno przelicza zebrane przesyłki. 
          KARTA PRACY  (5-latki): cz.5, nr 10, 11. 

 2. „Budowanie miasteczka" - konstruowanie budowli z klocków.  
      Pomoce: zdjęcia róŜnych budynków uŜyteczności publicznej, np. przedszkola, szkoły, sklepu, 
poczty, policji, banku itp., klocki róŜnego rodzaju, plastelina, 
figurki zwierząt, ludzi, samochodziki, patyczki. 
 Dziecko ogląda zdjęcia róŜnych budynków uŜyteczności 
publicznej. Rodzic zwraca uwagę na konstrukcję tych budynków 
(elementy składowe budynku: fundamenty, piwnice, parter, 
schody, piętro, poddasze, dach, komin). Zwraca uwagę na 
konieczność wybudowania najpierw fundamentów dla 
stabilności konstrukcji. Następnie dziecko buduje z klocków 
róŜne budynki. Układa z nich "miasteczko". Wokół budowli 
ustawia figurki zwierząt, ludzi, samochodziki. Resztę elementów 
moŜe ulepić z plasteliny. Z patyczków układa alejki i ulice.  
 
              Jak wyglądają wasze miasteczka?     
 
 
    „ Kulki aluminiowe" - ćwiczenia oddechowe połączone z liczeniem.  
     Pomoce: miseczka, folia aluminiowa. 
 Dziecko rozdziera folię na fragmenty i formuje z niej kulki róŜnej wielkości. Następnie umieszcza 
wszystkie kulki w miseczce. Próbuje jednym dmuchnięciem wydmuchać kulki z miseczki. Zbiera kulki 
i je liczy. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy. 
 
  III „ Dom moich marzeń" – zabawa plastyczna. 
Dziecko rysuje  kredkami na kartce dom, w jakim chciałoby zamieszkać w przyszłości. Zapełnia całą 
kartkę rysunkiem. Opowiada rodzicowi o „domu swoich marzeń".  
 
      Zabawa „Idziemy, stoimy".  
 Dziecko biega w róŜnych kierunkach. Na hasło rodzica: „Idziemy!", zatrzymuje się, a potem 
spaceruje. Na hasło rodzica: „Stoimy!", zatrzymuje się i staje w bezruchu.  
 
                                                     
 
                                                                                   SERDECZNIE WAS POZDRAWIAMY        


