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Publiczne Przedszkole „Familijna Rosocha” 

Materiał zajęć do nauczania zdalnego  

GRUPA  2 (3,4latki) 

Przyjaciele (08.06 – 12.06 2020r.)  

Opracowała: Aneta Kowalska 

 

 

Podane poniżej linki można skopiować do przeglądarki, aby obejrzeć zaproponowane 

przeze mnie materiały. 

Propozycja zadań i zabaw: 

08.06 

PONIEDZIAŁEK: 
Część I 

1. Utrwalamy nazwy dni tygodnia, miesięcy i pór roku. Przypominamy również, jak ważne 

jest dbanie o higienę, zachęcamy dziecko do jak największej samodzielności.  

2. Poranna gimnastyka - ćwiczenia z serii „Sprintem do maratonu”: 

https://www.youtube.com/watch?v=yPHeSAx9QCc 

 

Część II 

1. „Przyjaciel” – wprowadzenie do tematu zajęć przypomnieniem opowiadania „Chcę 

mieć przyjaciela” –  pytamy dziecko czy pamięta opowiadanie o Nasolku o którym 

rozmawialiśmy w piątek. Króciutko przypominamy opowiadanie.  Mówimy dziecku, że 

wiemy już, że przyjaciel nie musi być do nas podobny i tak naprawdę każdy może zostać 

naszym przyjacielem, ale kto to w ogóle jest przyjaciel? Co znaczy to słowo? Po 

wysłuchaniu odpowiedzi dziecka podsumowujemy, że przyjaciel to osoba z którą lubimy 

spędzać czas, z którą się bawimy i śmiejemy, ale także możemy dzielić z nią nasze smutki, 

a ona postara się nas pocieszyć. Często z taką osobą rozumiemy się bez słów, mamy 

wspólne tajemnice i możemy rozmawiać o wszystkim. 

2. „Koledzy” – słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego – dziecko słucha uważnie czytanego 

wiersza: 

https://www.youtube.com/watch?v=yPHeSAx9QCc
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Koledzy 

Tak się nudziłem, gdy byłem sam. 

A teraz kilku, kolegów mam. 

Co dzień od rana, czekam tej chwili, 

gdy będą ze mną, koledzy mili. 

Wspólna zabawa, zawsze się uda. 

Już teraz nie wiem, co to jest nuda. 

Dobrze nam razem, czy słońce, czy deszcz. 

Czy i Ty z nami, bawić się chcesz? 

Następnie rozmawiamy z dzieckiem na temat treści wiersza i doświadczeń własnych dziecka: 

• Jak spędzał czas chłopiec, gdy był sam? 

• Co się zmieniło, gdy poznał kolegów? 

• Jakie pytanie zadaje chłopczyk na końcu wiersza? 

• Czy to jest miłe jak ktoś zaprosi Cię do zabawy? 

• Jak się czujesz, kiedy Ciebie koledzy odtrącają? 

Następnie  podsumowujemy, że nie odrzucamy nikogo, dlatego jeżeli bawimy się  

z kolegami i koleżankami i widzimy, że ktoś stoi z boku, zaprośmy go do zabawy. Temu 

dziecku będzie bardzo miło, a więcej osób w zabawie to więcej pomysłów i śmiechu, więc 

wszyscy na tym skorzystają. 

3. Zabawa integracyjna „Kładka”. 

Przebieg zabawy: Na środku pokoju rozłożone są  gazety - kładka. Dziecko ma tak przejść, 

aby nie wpaść do rzeki. Po pewnym czasie papier składamy na połowę, potem znów na 

połowę.  Uczestniczymy w zabawie i pomagamy sobie wzajemnie, aby nikt nie wpadł do 

rzeki.  

Wniosek: Musimy sobie wzajemnie pomagać, dbać nie tylko o siebie. Jak nazywa się 

osoba, która tak postępuje? To PRZYJACIEL. 

4. „Pomocna dłoń” – zabawa dydaktyczna –  rozkładamy na dywanie karty obrazkowe 

przedstawiające dziecko pomagające innym dzieciom, tak, by nie było widać co się na 

nich znajduje. Następnie zapraszamy do siebie dziecko i prosimy je o odsłanianie i 

opisywanie co znajduje się na poszczególnych obrazkach.  Rozmawiamy z dzieckiem czy 

ono znalazło się kiedyś w takiej sytuacji, czy to ono pomagało czy jemu udzielono 

pomocy? Jak się wtedy czuło? Na zakończenie rozmowy  podsumowujemy, że pomoc jest 
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bardzo ważna i korzystna dla obu stron. Osoba, która jej potrzebuje będzie zadowolona, 

że ją otrzymała, a osoba, która pomaga będzie czuła się dobrze, że zrobiła coś dobrego, 

miłego, że jest potrzebna. 
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5. „Mój przyjaciel” – portret najlepszego kolegi (technika dowolna) 

Część III 

1. „Zgadnij, co wydało dźwięk?” – zagadki słuchowe 

Kształcenie umiejętności rozróżniania dźwięków i kojarzenia ich z odpowiednimi 

przedmiotami. 

Na stoliku leżą różne przedmioty. Rodzic uderza nimi np. klockami, łyżeczkami, garnuszkami; 

uderzanie łyżeczką o pustą szklankę, o szklankę z wodą, klaskanie, darcie papieru, gniecenie 
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papieru itp. Zadaniem dzieci jest rozpoznawanie odgłosu i wskazanie przedmiotu jaki go 

wydaje. 

2. Słuchowisko – bajka dla dzieci z serii „Z życia małych dzieci cz. 1”: 

https://www.youtube.com/watch?v=x5QoTcDBzEU 

09.06. 

WTOREK: 

Część I 

1. Poranna gimnastyka - ćwiczenia z serii „Sprintem do maratonu”: 

https://www.youtube.com/watch?v=ufXXXnQ1hiM 

2. „Dokończ zdanie” – zabawa słowna. 

Zachęcenie dziecka do wypowiadania się na temat swoich zachowań pod wpływem 

określonych uczuć, zwrócenie uwagi na poprawność wypowiedzi pod względem 

gramatycznym. 

Dziecko kończy rozpoczęte zdanie: 

Kiedy jest mi wesoło to.... 

Kiedy jestem zły to........ 

Kiedy jest mi smutno to...... 

Kiedy się boje to............... 

(Jest to zabawa, w której wziąć mogą również rodzice) 

Część II 

1. „Przyjaciel” – słuchanie wiersza J. Koczanowskiej – dziecko uważnie słucha czytanego 

wiersza: 

Przyjaciel 

Nie musisz mieć przyjaciół stu, 

nie musisz mieć dziesięciu, 

wystarczy byś jednego miał, 

a to już wielkie szczęście. 

Przyjaciel to jest taki ktoś, 

kto zawsze cię zrozumie, 

https://www.youtube.com/watch?v=x5QoTcDBzEU
https://www.youtube.com/watch?v=ufXXXnQ1hiM
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gdy dobrze jest – to cieszy się, 

gdy źle – pocieszyć umie. 

Przyjaciel to jest taki ktoś, 

kto nigdy nie zawiedzie, 

a poznasz go, bo z tobą jest 

gdy coś się nie powiedzie. 

Następnie  rozmawiamy z dzieckiem na temat treści wiersza i doświadczeń własnych dziecka: 

• Czy żeby być szczęśliwym trzeba mieć stu przyjaciół? 

• Ilu wystarczy? 

• Kto to jest przyjaciel? 

• Czy przyjaciel jest z nami tylko wtedy gdy wszystko jest dobrze? 

• Czy masz swojego przyjaciela? 

• Jak razem spędzacie czas? 

Kolejno  informujemy, że dzisiaj tj. 9 czerwca obchodzimy Dzień Przyjaciela. Ten dzień został 

stworzony po to, byśmy pamiętali jak ważna jest przyjaźń. W tym dniu możemy podziękować 

naszemu przyjacielowi za to, że zawsze jest obok, że bawi się z nami, ale i pociesza, jeśli 

jesteśmy smutni. 

3. „Serduszko przyjaźni” – zabawa ruchowa do piosenki – włączamy piosenkę „Serduszko 

przyjaźni” i wykonujemy czynności zgodnie ze słowami piosenki, dziecko bierze czynny 

udział. 

Wysoko podnoszę ręce: i raz, i dwa, o tak! (podnosimy ręce do góry i klaszczemy trzy razy) 

A z nich układam serce, bo to przyjaźni znak. (tworzymy serce z dłoni i poruszamy nimi do 

przodu i do tyłu) 

I wiem, że wśród przyjaciół nie jestem nigdy sam. (wskazujemy dookoła i przecząco kiwamy 

palcem wskazującym) 

Rozejrzę się dokoła i tobie rękę dam. (rozglądamy się na prawo i na lewo i podajemy rękę 

dziecku) 

 

Zatańczmy więc wesoło, muzyka niech nam gra! (dobieramy się w pary i kręcimy się w koło) 

Świat staje się piękniejszy, a nasza przyjaźń trwa. 
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Zatańczmy więc wesoło, muzyka niech nam gra! 

Świat staje się piękniejszy, a nasza przyjaźń trwa. 

 

Wysoko podnoszę ręce: i raz, i dwa, o tak! (podnosimy ręce do góry i klaszczemy trzy razy) 

A z nich układam serce, bo to przyjaźni znak. (tworzymy serce z dłoni i poruszamy nimi do 

przodu i do tyłu) 

Przyjaciół znowu szukam, na sali wielki ruch, (rozglądamy się na prawo i na lewo) 

jesteśmy już we czwórkę, choć przedtem było dwóch. (jeżeli jest możliwość to zapraszamy 

innych członków rodziny do zabawy, jeżeli nie możemy użyć np. ulubionych maskotek 

dziecka, tańczymy razem w kółeczku) 

 

Zatańczmy więc wesoło, muzyka niech nam gra! (tańczmy czwórkami w kółeczku) 

Świat staje się piękniejszy, a nasza przyjaźń trwa. 

Zatańczmy więc wesoło, muzyka niech nam gra! 

Świat staje się piękniejszy, a nasza przyjaźń trwa. 

https://www.youtube.com/watch?v=-viYE8ZHMCY 

4.„Serce dla przyjaciela” – wykonanie pracy plastycznej – prezentujemy i omawiamy jak 

należy wykonać pracę plastyczną (malujemy serca czerwoną farbą, przyklejamy oczka i 

uśmiech i tworzymy rączki składając paski czerwonego papieru w harmonijkę). Zapraszamy 

dziecko do stolika na którym przygotowane są materiały do wykonania pracy plastycznej. Po 

skończonej pracy dziecko sprząta swoje stanowisko pracy, następnie prezentuje swoją 

laurkę. Pomagamy dziecku napisać na laurce miłe słowa dla przyjaciela. 

https://www.youtube.com/watch?v=-viYE8ZHMCY
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1. Malujemy czerwoną farbą lub kredkami duże serce i dwa małe serduszka – 

odkładamy do wyschnięcia 

2. Składamy paski czerwonego papieru w harmonijkę 

3. Przyklejamy małe serduszka z jednej strony pasków 

4. Drugą stronę pasków podklejamy pod duże serce 

5. Naklejamy oczka i uśmiech z drucika kreatywnego 

6. Prezent dla przyjaciela gotowa (można dopisać miłe słowo dla przyjaciela). 

5.„Podajmy sobie ręce” – osłuchanie z piosenką – dziecko aktywnie słucha piosenki.  

https://www.youtube.com/watch?v=c5BUDCWme_k 

Podajmy sobie ręce 

Chociaż świat dokoła 

dziwny jest i wielki, 

a my tacy mali, 

mali jak kropelki. 

 

Podajmy sobie ręce 

w zabawie i w piosence, 

https://www.youtube.com/watch?v=c5BUDCWme_k
https://www.notimeforflashcards.com/2009/02/3-hugs-a-day.html
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w ogródku przed domem, 

na łące znajomej. 

Podajmy sobie ręce 

przez burze i przez tęcze, 

pod gwiazdą daleką, 

nad rzeczką i rzeką. 

 

Kiedy nagle z bajki 

zniknie dobra wróżka, 

kiedy szary smutek 

wpadnie do fartuszka. 

 

Podajmy sobie ręce 

w zabawie i w piosence, 

w ogródku przed domem, 

na łące znajomej. 

Podajmy sobie ręce 

przez burze i przez tęcze, 

pod gwiazdą daleką, 

nad rzeczką i rzeką. 

 

Choć nas czasem dzielą 

nieprzebyte góry, 

nieskończone drogi, 

zachmurzone chmury. 

 

Podajmy sobie ręce 

w zabawie i w piosence, 

w ogródku przed domem, 

na łące znajomej. 

Podajmy sobie ręce 

przez burze i przez tęcze, 
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pod gwiazdą daleką, 

nad rzeczką i rzeką. 

Po wysłuchaniu rozmawiamy z dzieckiem na temat treści piosenki: 

• O czym była ta piosenka? 

• Jaki był świat z piosenki? 

• Czemu mamy „podać sobie ręce?” 

Następnie wyjaśniamy, że piosenka mówi o tym, że nie zawsze jesteśmy weseli, czasem 

dzieją się rzeczy dziwne i smutne, często się ze sobą kłócimy, ale ważne, by w tym wszystkim 

być razem, bo to jest naszą największą siłą i może odgonić wszystkie smutki. Kolejno  

powtarzamy z dzieckiem tekst pierwszej zwrotki i refrenu. 

Część III 

1. Zabawy logopedyczne dla całej rodziny: 

Skacząca piłeczka - ćwiczenie oddechowe: 

 

Smok – dmuchawka logopedyczna: 

https://malinowaplaneta.pl/smok-dmuchawka-logopedyczna/ 

https://malinowaplaneta.pl/smok-dmuchawka-logopedyczna/
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2. Słuchowisko – bajka dla dzieci z serii „Z życia małych dzieci cz. 2”: 

https://www.youtube.com/watch?v=I2ANL2KKeyM 

 

10.06 

ŚRODA: 

Część I 

1. Poranna gimnastyka - ćwiczenia z serii „Sprintem do maratonu”: 

https://www.youtube.com/watch?v=-pmG45LdGKw 

2. „Który miś schowany?” – zabawa dydaktyczna.  

Utrwalenie liczebników porządkowych w zakresie 6, ćwiczenie spostrzegawczości , 

koncentracji, uwagi. 

Dziecko siedzi na dywanie/podłodze. Na środku w rzędzie siedzi 6 misiów. Rodzic recytuje 

rymowankę i chowa 1 misia. 

Siedzą na dywanie 

małe misie w rzędzie 

Już za chwilę na dywanie 

jednego nie będzie. 

Który miś schowany? 

Odpowiedzcie sami. 

Dziecko przelicza misie (pierwszy, drugi, trzeci itd.) i odpowiada na pytanie „Który miś 

schowany?” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I2ANL2KKeyM
https://www.youtube.com/watch?v=-pmG45LdGKw
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Część II 

1. „Odnajdź przyjaciela” – zabawa matematyczno-dydaktyczna – rozkładamy na dywanie 

matę do kodowania lub białe kartki A4 (np. rozłożone po sześć kartek w czterech 

rzędach). Dziecko, które staje  na wybranym polu/kartce, rodzic na innym. Zadaniem 

dziecka jest dojść do rodzica  przy użyciu strzałek wg pomysłu rodzica, a następnie 

dziecko samodzielnie wymyśla kod. Strzałki wykonujemy np. z drucików kreatywnych, 

plasteliny, sznurków itp. Lu rysujemy na kolejnych kartkach. Poniżej przykładowa karta 

do kodowania. 

Jeżeli mamy możliwość drukujemy dziecku kartę, na której wykonuje ono zadanie: 

(narysuj strzałki zgodnie z zamieszczonym kodem, tak, by zaprowadzić dziecko do 

przyjaciół) 
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2.  „Chodzenie pod dyktando” – zabawa ruchowa – dziecko czeka w pozycji stojącej - 

potrzebuje trochę przestrzeni przed sobą. Następnie mówimy: „Podnieś lewą rękę do góry. 

Podnieś prawą nogę. Podskocz na lewej nodze”. Wskazujemy przy tym dziecku odpowiednią 

stronę. Kiedy dziecko utrwali strony,  wydajemy mu polecenia do chodzenia pod dyktando 

np.:  

• Zrób trzy kroki w przód 

• obróć się w lewo 

• kucnij 

• wstań 

• tupnij prawą nogą 

• zrób trzy kroki w prawo 

• podskocz 

• zrób dwa kroki w tył itp. 

3.  „Kodeks przyjaźni” – zabawa dydaktyczna – odczytujemy zdania, a dziecko ma za 

zadanie powiedzieć czy się z nimi zgadza czy nie i dlaczego. 

• Prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto nas pociesza, gdy się martwimy. 

• Prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto się z nas naśmiewa. 

• Prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto się z nami bawi. 

• Prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto na nas krzyczy. 

• Prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto jest z nami szczery. 

• Prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto pożyczy nam swoją ulubioną zabawkę. 

• Prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto jest dla nas niemiły. 

• Prawdziwy przyjaciel musi mieć tyle samo lat co Ty. 

• Prawdziwy przyjaciel ma dla nas czas. 

Część III 

1. Gra interaktywna „Grymasek pomaga domownikom”: 

https://www.miniminiplus.pl/ksiezniczka-hania-i-grymasek/gry/grymasek-pomaga-

domownikom 

https://www.miniminiplus.pl/ksiezniczka-hania-i-grymasek/gry/grymasek-pomaga-domownikom
https://www.miniminiplus.pl/ksiezniczka-hania-i-grymasek/gry/grymasek-pomaga-domownikom
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2. Słuchowisko – bajka dla dzieci z serii „Z życia małych dzieci cz. 3”: 

https://www.youtube.com/watch?v=yibpqtj2r90 

 

12.06 

PIĄTEK: 

Część I 

1. Poranna gimnastyka - ćwiczenia z serii „Sprintem do maratonu”: 

https://www.youtube.com/watch?v=OZ54i4ecwWA 

2. Utrwalenie wiedzy na temat figur geometrycznych: 

https://www.youtube.com/watch?v=-KTbJbiWTfE&fbclid=IwAR1BfrScz3T2erBMIL-

1AMbWnwlCLudD6ZNV0TrAwPANjP4AYd0m7MK7x_s 

 

Część II 

1. „Magiczny worek” - zagadki dotykowe.  Umieszczamy w worku kilka zabawek, zadaniem 

dziecka jest odgadnąć bez patrzenia tyko za pomocą dotyku co to jest. Dzieci nazywają 

zabawki, dzielą ich nazwy na sylaby, określają wygląd, kolor, kształt i odkładają zabawkę 

na swoje miejsce. Przypominamy dziecku o konieczności dbania o swoje rzeczy. 

2. „Gimnastyka smyka” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych: 

• „Wesołe minki” – zabawa bieżna –  dziecko jest berkiem i próbuje złapać rodzica. Po 

udanej zabawie, następuje zamiana ról. 

• „Łaskotki” – zabawa ożywiająca – zabawa w parach. Zadaniem par jest łaskotanie 

przeciwnika. Zabawę prowadzimy 1-2-minuty. 

https://www.youtube.com/watch?v=yibpqtj2r90
https://www.youtube.com/watch?v=OZ54i4ecwWA
https://www.youtube.com/watch?v=-KTbJbiWTfE&fbclid=IwAR1BfrScz3T2erBMIL-1AMbWnwlCLudD6ZNV0TrAwPANjP4AYd0m7MK7x_s
https://www.youtube.com/watch?v=-KTbJbiWTfE&fbclid=IwAR1BfrScz3T2erBMIL-1AMbWnwlCLudD6ZNV0TrAwPANjP4AYd0m7MK7x_s
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•  „Uderz piłką w podłogę” – zabawa rzutna – dziecko otrzymuje piłkę i maszeruje z nią po 

sali. Na sygnał np. gwizdek, zatrzymuje się i uderza z całej siły piłką w podłogę. Zabawę 

prowadzimy 4-5-krotnie. 

• „Piłka w górę” – ćwiczenie oddechowe – dziecko wykonuje siad skrzyżny i trzyma piłkę             

w wyprostowanych rękach. Unosząc piłkę wykonuje wdech nosem, opuszczając piłkę – 

wydycha powietrze ustami. Ćwiczenie powtarzamy 4-5 razy. 

• „Oddaj piłkę” – dziecko odnosi  piłkę w wyznaczone miejsce, w wyznaczony sposób, np. 

zanieś piłkę w podskokach albo nieś piłkę nad głową itp. 

 

Zakończenie – relaksacja:  

• „Masażyk” –zabawa w parach z rodzicami. Dziecko siedzi tyłem do swojego rodzica, który 

odzwierciedla polecenia na plecach swojego dziecka. 

Zaświeciło słoneczko–głaskanie otwartymi dłońmi po całych plecach, kolistymi ruchami 

do środka, 

wyszły chmury–głaskanie otwartymi dłońmi po plecach „urwanymi” ruchami od środka 

pleców na zewnątrz, 

pada deszczyk–delikatne uderzanie palcami całej dłoni po plecach, 

rozpoczęła się burza-uderzanie pięściami w plecy od góry do dołu, 

błyskały błyskawice–delikatne oklepywanie całych pleców, 

zza chmur wyszło słońce-głaskanie otwartymi dłońmi po całych plecach, kolistymi 

ruchami do środka, 

po czym pojawiła się tęcza–obiema otwartymi dłońmi przesuwanie po plecach od strony 

lewej do prawe i odwrotnie. 

Część III 

1. Ćwiczenie percepcji wzrokowej – znajdź różnice: 
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2.Słuchowisko – bajka dla dzieci z serii „Z życia małych dzieci cz. 4”: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q5tSjpm2wUo 

Inne aktywności: 

https://www.youtube.com/watch?v=mGsicfW_yG8 

http://www.connectthedots101.com/Holidays/Childrens-Day-connect-the-dots 

http://www.warszawskiednirodzinne.pl/wydarzenia-dla-dzieci-w-warszawie/artykuly-i-

bajki/bajka-o-przyjazni/ 

http://www.supercoloring.com/pl/node/398279 

https://www.notimeforflashcards.com/2019/01/heart-shape-crafts.html 

 

Miłej zabawy ☺ 

Uściski  i pozdrowienia dla wszystkich przedszkolaków ☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=Q5tSjpm2wUo
https://www.youtube.com/watch?v=mGsicfW_yG8
http://www.connectthedots101.com/Holidays/Childrens-Day-connect-the-dots
http://www.warszawskiednirodzinne.pl/wydarzenia-dla-dzieci-w-warszawie/artykuly-i-bajki/bajka-o-przyjazni/
http://www.warszawskiednirodzinne.pl/wydarzenia-dla-dzieci-w-warszawie/artykuly-i-bajki/bajka-o-przyjazni/
http://www.supercoloring.com/pl/node/398279
https://www.notimeforflashcards.com/2019/01/heart-shape-crafts.html

