
Drodzy Rodzice dzieci z grupy Muchomorki 

w związku z nowymi regulacjami i wprowadzeniem zdalnego nauczania  

od 25.03 do 10 04.2020 roku., zamieszczamy propozycje możliwych sposobów 

 i form realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez dziecko  

w domu. 

Dodatkowo zamieszczamy warte obejrzenia linki, gdzie możecie Państwo znaleźć kreatywne sposoby na zabawy z dzieckiem w domu. 

Chętni Rodzice mogą wysyłać zdjęcia, komentarze ze wspólnych zabaw i nauki z dziećmi na stronę: muchomorki.szubin@op.pl. 

 W następnym tygodniu kolejne propozycje. 

Życzymy zdrówka, spokoju, wesołej zabawy. Do szybkiego zobaczenia. 

Temat: Wiosenne przebudzenie 

30.03. 

poniedziałek 

31.03. 

wtorek 

01.04. 

środa 

02.04. 

czwartek 

03.04. 

piątek 
Mowa 

Słuchanie wiersza J. 

Brzechwy „ Przyjście 

Wiosny”( tam jest wiersz) 

zdalne lekcje.pl 

Muzyka 

Rodzinny taniec 

( można 

wykorzystać 

chustki, apaszki 

itp.)do utworu A. 

Vivaldiego 

„Wiosna” 

zestaw zabaw ruchowych 

 
http://zdrowoisportowo.edu.pl/materialy/ 

(cały tydzień, wyboru zabaw dokonuje rodzic) 

Muzyka 

„Wiosenna orkiestra” -kreatywne 

wykorzystanie sprzętów domowych 

w rodzinnym muzykowaniu. 

Plastyka 

Malowanie farbami przy 

użyciu widelca 

„Wiosennego kwiatka”. 

 

Wzór poniżej 

zestaw zabaw  ruchowych 

 
http://zdrowoisportowo.edu.pl/material

y/ 

(cały tydzień, wyboru zabaw dokonuje 

rodzic) 

Plastyka 

Wyklejanie motyla 

z kolorowego 

papieru 

( może być 

kolorowa gazeta) 

Wzór poniżej 

Mowa 

 
Słuchanie opowiadania Olek i Ada 

„ Oznaki Wiosny” 
https://www.youtube.com/watch?v=iG4QBT1yc

qc 

Matematyka 

 
Margolcia i miś „ Idzie wiosna” 

https://www.youtube.com/watch?v=_d46oD2Dy
Tc 

 

zestaw zabaw  ruchowych 

 
http://zdrowoisportowo.edu.pl/materi

aly/ 

(cały tydzień, wyboru zabaw 

dokonuje rodzic) 
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Inne działania 

Zabawy sensoryczne 
 Zmysł dotyku „ Gdzie 

jest dotyk?” – 

przewiąż dziecku 

oczy. Za pomocą 

zmywalnego pisaka 

lub palca umoczonego 

w farbce dotknij skóry 

dziecka , 

pozostawiając ślad. 

Podaj dziecku inny 

kolor pisaka bądź 

farbki i poproś, by z 

zasłoniętymi oczami 

dotknęło tego samego 

miejsca. Sprawdźcie 

jak  dobrze dziecku 

udało się odgadnąć. 

 Zmysł wzroku „ Co 

się zmieniło?”- 

dziecko zamyka oczy, 

a rodzic zmienia coś 

w swoim wyglądzie. 

Potem zamieńcie się 

rolami. 

Kalambury 
 Zgadnij , Co 

robię?- 

dziecko 

pokazuje 

gestem swoje 

ulubione 

czynności lub 

zabawy. 

Zadaniem 

rodzica jest 

odgadnięcie , o 

jaką czynność 

lub zabawę 

chodzi. Potem 

zamieńcie się 

rolami. 

Ćwiczenie grafomotoryczne 
 Rysuj po śladzie 

biedronkę. Potem 

pokoloruj ją. 
 

Wzór poniżej 

 

 

 

 

 

Zabawy rozwijające motorykę małą 

( zabawy z wodą) 
 Przelewanie wody z naczynia 

do naczynia. 

 Rozbieranie i mycie lalki.  

 Mycie klocków. 

 Wycieranie zabawek 

używanych podczas zabaw z 

wodą. 

Dzieciaki uwielbiają zabawy z 

wodą. 

Zabawa logopedyczna 

„Buziaczki-śmieszaczki” 

Usiądźcie wygodnie 

naprzeciwko siebie i 

poprzesyłajcie sobie buziaczki 

(ściągajcie wargi w dzióbek) i 

uśmiechy (rozciągajcie wargi 

w szerokim uśmmiechu). 

Powtórzcie tę zabawę kilka 

razy. Na pewno wprawi was 

w dobry nastój. 
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Propozycje ciekawych stron www: 

 

mojedziecikreatywnie.pl 

zdalne lekcje.pl 

mac.pl/edukacja-przedszkolna 
https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/ 

panimonia.pl 
edukacja.edux.pl 

zdrowoisportowo.edu.pl 

szaloneliczby.pl/przedszkole/ 

http://www.kolorowankionline.com/ 

http://domowyprzedszkolak.pl 
http://www.buliba.pl/ 

http://www.nauczycieleprzedszkola.pl/news.php 
pisupisu.pl 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/oddzial-przedszkolny2
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http://pisupisu.pl/przedszkole/odkrywankam-4


Propozycje zabaw w ramach bieżącej pomocy psychologiczno- pedagogicznej ( 30.03-03.04) 

 

 Rozwijanie funkcji poznawczej- wzrokowej: 

 wspólne układanie puzzli 

 zabawa „ Lustro”- rodzic i dziecko tworzą parę. Rodzic pokazuje wybrany gest, a dziecko jest „lustrem” i musi 

ten gest powtórzyć. 

 Rozwijanie funkcji poznawczej – słuchowej: 

 wsłuchiwanie i rozpoznawanie odgłosów z bliskiego otoczenia ( np. dźwięki z kuchni) 

  „ Kuchenne rytmy” ( 2 łyżki drewniane lub metalowe)- rodzic za pomocą łyżek wygrywa prosty rytm. Dziecko 

stara się go powtórzyć. 

 Rozwijanie sfery społeczno- emocjonalnej: 

 gra w gry planszowe 

 Rozwijanie funkcji ruchowej- motoryka mała: 

 montowanie konstrukcji z klocków 

 cięcie dowolnych kształtów z papieru ( gazety) 

 Rozwijanie funkcji ruchowej- motoryka duża: 

 zabawa z piłką-rzucanie i łapanie piłki  

 zabawa z elementem równowagi- na podłodze rozkładamy skakankę , linkę, sznurek, dziecko stara się przejść 

po niej stopa za stopą 

 Rozwijanie mowy: 

  zabawa „ Zbieramy okruszki” ( kawałki papieru, talerzyk, słomka). Zadaniem dziecka jest przeniesienie na 

talerzyk papierków za pomocą słomki  

 

 

 

 

 



Propozycje realizowania zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, które można zrealizować w 

domu- MUCHOMORKI 

 

Sfera: 30.03.2020 31.03.2020 1.04.2020 2.04.2020 3.04.2020 

Umiejętności 

motoryczne 

pokrywanie dużych 

płaszczyzn kredkami, 

mazakami 

 rysowanie szlaczków 

litero podobnych 

(załącznik 1) 

 kalkowanie prostych 

wzorów (załącznik 2) 

Percepcja 
słuchowa 

 Słuchanie bajek 

czytanych przez 

dorosłego 

 rozpoznawanie i 

naśladowanie 

odgłosów zwierząt 

(załącznik 3) 

 

Percepcja 
wzrokowa 

dobieranie części do 

obrazka 

(załącznik 4) 

 wyszukiwanie 
różnic  miedzy 

obrazkami 
(załącznik 5) 

 układanie kompozycji 

geometrycznych 

(załącznik 6) 

Funkcje 
poznawcze: 

Pamięć 
Uwaga 

Myślenie 

 kolorowanie obrazka 

wg instrukcji; 

(załącznik 7) 

 segregowanie 
przedmiotów wg 

koloru i 
wielkości 
(załącznik 8) 

 

Kontakt: 

Emocjonalny 
Zadaniowy 

„Rozpoznaj uczucia 

i pokaż, co czujesz”  
zabawa z elementem 

dramy 

(załącznik 9) 

 czytanie bajek 

terapeutycznych 
(załącznik 10) 

 przydzielanie dziecku 

ról np. zabawa w 
lekarza 

Komunikacja  ćwiczenia oddechowe 

usprawniające aparat 

oddechowy 

(załącznik 11) 

 rozpoznawanie  

dźwięków 

wydawanych przez 

różne przedmioty z 

otoczenia 

 

 



załącznik 1 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik 2 
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załącznik 5 
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załącznik 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

załącznik 10 

O Misiu, który bał się ciemności 

(dla dzieci, które boją się ciemności)Misio Puszek mieszkał z mamą i tatą w chatce pod la-sem. Był radosny i wesoły. Lubił się bawić w swoim 

ogródku przed domem wraz ze swoim kolegą - misiem Miodkiem. Za-bawom towarzyszyły śmiechy i radosny nastrój. Jednak każdego dnia 

wieczorem nasz misio smutniał. Nie chciał spać. Bał się, że w ciemnym pokoju zjawią się strachy, smoki i złe wróżki. Mama, pani Misiowa, i 

tata, pan Misiowy, tłumaczyli synko-wi, że w nocy nic mu się złego nie stanie. Przecież oni, rodzice, są w pokoju obok i czuwają nad synkiem. 

Na nic jednak zdawały się te rozmowy, Misio głośno płakał. Płakał i płakał, a mama trzymała go w swych ramionach, aż misio usnął. Mama i 

tata bardzo się martwili, że ich synek tak bardzo boi się ciemności. Nie wiedzieli, jak mu pomóc. Nawet zapalone, maleńkie świa-tełko nie 

pomagało. Misio ciągle płakał. Pewnego dnia cała ro-dzina misiowa pojechała do lasu na jagody. Każdy miał koszy-czek, do którego zbierał 

soczyste jagody. Rodzice tak byli zajęci zbieraniem jagód, że nie zauważyli, iż miś się oddalił. Miś nie widząc mamy i taty, przestraszył się. 

Myślał, że go nie znajdą i będzie musiał zostać w nocy, w ciemnym lesie. A przecież on tak bardzo bał się wieczorem zasypiać w swoim pokoju, 

a co do-piero zostać w nocy, w ciemnym lesie. Zaczął płakać... Gdy głośno szlochał, nagle poczuł, że ktoś mu usiadł na ra-mieniu. Otworzył 

oczy i ze zdziwieniem zobaczył, że jest to sowa. Sowa przemówiła do misia: – Dlaczego płaczesz, misiu? Puszek swoją małą łapką otarł łzy i 

odpowiedział: – Bo ja się boję ciemności, zgubiłem się, a pewnie już nie-długo nadejdzie wieczór, potem noc. Misio znowu się rozpłakał. Sowa 

nachyliła się do ucha mi-sia i powiedziała: – Mam dla ciebie prezent.Misio znowu popatrzył na sowę i zaciekawiony zapytał: – Ty masz dla mnie 

prezent, jaki?Sowa wyjęła spod swoich skrzydeł piękne, ciemne okula-ry. Takie, jakie zakłada się w słoneczny dzień. Powiedziała do Puszka:– 

Są to zaczarowane okulary. Kto je posiada, ten nigdy nie boi się ciemności, trzeba je za-łożyć na nos, o tak.Sowa założyła misio-wi na nos 

ciemne oku-lary i powiedziała:– Popatrz, teraz jest ciemno, ale ty, misiu, wiesz, że kiedy ściągnie się okulary, zawsze robi się jasno. Tak jest 

wieczorem: robi się ciemno jak wtedy, gdy zakłada się okulary. Ale zawsze potem nastaje piękny jasny i słoneczny poranek. To tak, jakbyś ściąg-

nął okulary. Zabierz ze sobą te okulary i trzymaj je na półeczce przy łóżku. Kiedy pójdziesz spać, przypomnij sobie, jaką oku-lary mają magiczną 

moc – załóż je na nos, zrobisię ciemniej, a potem zdejmij je i ułóż na półeczce, zobaczysz, zrobi się jaś-niej. Popatrz, ja też mam takie okulary. 

Dzięki nim nie boję się być w nocy w lesie. Bo pewnie wiesz, że sowy w nocy nie śpią.Misio mocno zacisnął w łapkach okulary i przyrzekł 

sobie, że już nie będzie się bał spać w swoim pokoju. Sowa uśmiechnęła się do Puszka i wskazała mu drogę powrotną z lasu do domu. Misio 

szedł dróżką przez las, a sowa frunęła nad nim. Obydwoje mieli zaczarowane okulary. Na skraju lasu już czekali na misia zmartwieni rodzice. 

Moc-no uścisnęli swego synka i wrócili do domu. Jakże rodzice się zdziwili, kiedy misio wieczorem spokojnie położył się spać. Nie płakał, lecz 

grzecznie zasnął. Mama i tata jak zwykle zaglądali do misia, aby nie stało mu się nic złego. Przecież bardzo go ko-chali. Nie zauważyli, że na 

półeczce leżały piękne, zaczarowane okulary. Rano miś obudził się leniwie i przeciągnął łapki. Spoj-rzał na okulary. Założył je na nos i 

powiedział do siebie: „ciem-no – jasno”. Od tej chwili misio sam zasypiał w swoim pokoju. Wiedział, że nic złego mu się nie stanie. Miał 

zaczarowane okulary. Ale przede wszystkim miał mamę i tatę, którzy bardzo go kochali. 

Joanna Kuc 



załącznik 11 

Zestaw ćwiczeń i zabaw usprawniających oddech (do wyboru) 

• Nadymanie buzi i przepychanie powietrza w zamkniętej buzi 

• Dmuchanie baniek mydlanych 

• Wąchanie kwiatów – wdech i wydech nosem 

• Przenoszenie słomką skrawków papieru, kawałków gąbki, papierowych kółek do pojemniczka, pudełka itp. 

• Dmuchanie przez słomkę do kubka z wodą (wywoływanie burzy) 

• Dmuchanie na waciki, piłeczki tenisowe, skrawki papieru położone na płaskiej powierzchni 

• Dmuchanie na lekkie przedmioty – piórka, waciki, papierki od cukierków, suche liście, paski lub postacie z papieru zawieszone na 

nitkach 

• Zdmuchiwanie płomienia świecy (stopniowe zwiększanie odległości) 

• Dmuchanie (wprawianie w ruch) wiatraczków 

• Nadmuchiwanie balonika 

• Dmuchanie w balonik, żeby nie opadł na podłogę 

• Dmuchanie na papierowe łódki lub styropianowe zabawki na powierzchni wody 

• Duży i powolny wdech nosem i powolny wydech ustami 

• Wdech z unoszeniem ramion do góry, wydech z opadaniem ramion 

• Chuchanie na „zmarznięte” ręce, na gorącą zupę. 

• Zabawy ortofoniczne naśladujące głosy zwierząt np. : syczenie węża, szczekanie psa 

• Naśladowanie śmiechu ludzi: HA HA HA, HU HU HU, HE HE HE, HI HI HI 

• Huśtanie ulubionej zabawki – na brzuch leżącego dziecka kładziemy zabawkę; w czasie wdechu zabawka unosi się do góry, przy 

wydechu opada 

 

 


