
Nauczanie zdalne – treści do realizacji w domu 
– grupa Biedronki

 
Drodzy Rodzice!

Zapraszamy do skorzystania z poniższych propozycji zabaw, ćwiczeń…
 

Dziękujemy Wam drodzy Rodzice za współprace, a dla Was dzieci BRAWA!!!
za wytrwałą pracę

Zachęcamy do kontaktu:
Zuzanna Pacha: z.pacha@p2.laziska.pl

Małgorzata Laska Lechowska: m.laskalechowska@p2.laziska.pl
Anna Tomczak: a.tomczak@p2.laziska.pl

Temat Tygodnia: Miejscowość, w której mieszkam

Data/dzień
tygodnia

 Dzieci 6-letnie Dzieci 3 i 4letnie (integracja)

Poniedziałek
11.05.2020
Moja 
miejscowość, 
mój region

- Przeglądanie książek, 
ilustracji a także informacji w 
Internecie na temat naszego 
miasta – wirtualna wycieczka po 
naszym mieście 
https://www.youtube.com/watch?
v=XmhKNZNuJjY
- Rozmowa inspirowana 
wierszem Dom I. R. Salach         
(zał. 1)  Rodzic pyta o znane 
dziecku rejony w Polsce, miejsca,
gdzie można odpocząć w czasie 
wakacji.
- Oglądanie herbu Łazisk (zał. 2)
– wymienianie jego części, 
kolorów, miejsc, gdzie łaziski 
herb można zobaczyć.
- Rozwiązywanie zagadek na 
temat  naszego miasta (zał.3)  
Oglądamy ilustracje, pocztówki, 
zdjęcia w Internecie; nazywamy 
poszczególne obiekty, próbujemy 
wskazać ich przeznaczenie lub 
funkcje, jeśli znamy, 
opowiadamy o ich historii.  

 - Przeglądanie książek, 
ilustracja a także informacji 
w Internecie na temat naszego
miasta – wirtualna wycieczka 
po  naszym mieście 
https://www.youtube.com/watc
h?v=XmhKNZNuJjY
-„Witamy się „- rodzic wraz      
z dzieckiem wita się wybraną 
częścią ciała, np. : witamy się 
łokciami, czołami, kolanami, 
plecami.
Ćwiczenia dużych grup mięśni:
– Pokaż to, co powiem. Rodzic 
wymienia nazwy części ciała,    
a dziecko pokazuje je najpierw 
powoli i stopniowo coraz 
szybciej…
 -Ćwiczenia równowagi:
 – Kto to potrafi? Dziecko 
dotyka prawym łokciem lewego
kolana i odwrotnie; łapie prawą 
ręką lewą za plecami i 
odwrotnie; staje na palcach; 
staje na piętach.

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


- Zabawa ruchowa z 
elementami równowagi Mgła 
(dziecko zamyka oczy, a rodzic 
prowadzi je  ostrożnie trzymając 
je za rękę. Następnie – zamiana 
ról) 

-Podskoki – Kto podskoczy 
najwyżej? Dziecko podskakuje 
obunóż w miejscu z 
klaśnięciem nad głową
-Dzielenie nazw miast na 
sylaby: Poznań, Warszawa, 
Gdańsk, Koszalin, Zakopane, 
Łódź, Szczecin, Kraków, 
Karpacz, Bytom, Chełm, Sopot,
Jasło, Bydgoszcz, Lublin, 
Katowice.

Wtorek
12.05.2020
Miasta, 
miasteczka

- Słuchanie opowiadania -          
M. Skretkowskiej Zaremby –       
A u nas...(zał. 4)
- Ćwiczenie z wykorzystaniem 
mapy (tej z ubiegłego tygodnia) 
Rodzic wskazuje dziecku duże 
miasta polskie, wypowiada ich 
nazwy, pokazuje w jaki sposób są
zaznaczone na mapie, podobnie 
postępuje w przypadku małych 
miast;
- A u nas – rozmowa na temat 
tego, co ciekawego można 
zobaczyć w Łaziskach; 
wirtualna wycieczka do Muzeum 
Energetyki: 
http://muzeumenergetyki.pl/
https://www.youtube.com/watch?
v=MjxHgQUuvYg

- Zabawa dramowa Turyści -  
dzieci zamieniają się                     
w przewodników i oprowadzają 
wycieczkę czyli Rodzica lub 
Rodziców po wybranym miejscu 
w Łaziskach (oczywiście 
najpierw przewodnikiem może 
być Rodzic, który pokaże, na 
czym zabawa ma polegać) 

- Zabawa ruchowa 
„Maszerują dzieci drogą”
Załącznik 8
-Zabawa dydaktyczna „Od 
najmniejszego do 
największego”
Rodzic rozkłada trzy sylwety 
domów różniące się wielkością 
i prosi by dziecko wskazało:
-najmniejszy dom
-największy dom
- poukładaj domki rosnąco (od 
najmniejszego do 
największego)
-poukładaj domki malejąco (od 
największego do 
najmniejszego), następnie 
przyklejają je na kartce i 
dziecko głośno nazywa domki : 
mały, średni, duży.
- Zabawa badawcza „Co jest 
słodkie, a co słone?”
Potrzebujemy dwie szklanki z 
ciepła woda, dwie łyżeczki, sól 
i cukier.
Dziecko wsypuje produkty do 
kolejnych szklanek i miesza je 
łyżeczka. Rodzic pyta dlaczego 
ich zdanie sól i cukier zniknęły. 
Dziecko próbuje powstałych 
roztworów, określając ich smak.

https://www.youtube.com/watch?v=MjxHgQUuvYg
https://www.youtube.com/watch?v=MjxHgQUuvYg
http://muzeumenergetyki.pl/


Środa 
13.05.2020
Bawimy się 
wspólnie            
z rodzicami

1. Zabawy ze sznurkiem 
Potrzebny będzie sznurek 
długości minimum 1,5 m. 
Możecie sobie wyobrazić, że jest 
to most, wąż lub cyrkowa lina. 
Sznurek leży na podłodze, 
tworzycie z niego dowolny 
kształt. Zadań może być wiele:
- spacer po sznurku uważając by 
z niego nie "spaść"
- przeskakiwanie przez sznurek 
raz na jedną, raz na drugą stronę
- przejście po sznurku 
"stópkami", tyłem, bokiem.
2.Zabawa Ludzie do ludzi (dla 
całej Rodziny)
Zabawa dla minimum dwójki 
dzieci. Osoba prowadząca włącza
dowolną muzykę, w tym czasie 
dzieci tańczą, podskakują, chodzą
na paluszkach (wszystko zależy 
od kreatywności uczestników). 
Podczas pauzy prowadzący mówi
np. plecy do pleców i dzieci 
muszą się zetknąć daną częścią 
ciała. 
3. Zabawy tropiące 
Zabawy tropiące, inaczej 
poszukiwawcze. Jedną z nich jest
znana powszechnie zabawa w 
"ciepło-zimno". Rodzic chowa 
konkretny przedmiot, dziecko 
musi go znaleźć wyłącznie dzięki
wskazówkom: ciepło, zimno.
Drugą zabawą, bardziej 
skomplikowaną są domowe 
podchód. Rodzic chowa w domu 
koperty z zadaniami. Dziecko 
znajduje je i wykonuje 
poszczególne polecenia np. zrób 
10 przysiadów. 

1. Zabawy ze sznurkiem 
Potrzebny będzie sznurek 
długości minimum 1,5 m. 
Możecie sobie wyobrazić, że 
jest to most, wąż lub cyrkowa 
lina. Sznurek leży na podłodze, 
tworzycie z niego dowolny 
kształt. Zadań może być wiele:
- spacer po sznurku uważając 
by z niego nie "spaść"
- przeskakiwanie przez sznurek 
raz na jedną, raz na drugą 
stronę
- przejście po sznurku 
"stópkami", tyłem, bokiem.
2.Zabawa Ludzie do ludzi (dla
całej Rodziny)
Zabawa dla minimum dwójki 
dzieci. Osoba prowadząca 
włącza dowolną muzykę, w tym
czasie dzieci tańczą, 
podskakują, chodzą na 
paluszkach (wszystko zależy od
kreatywności uczestników). 
Podczas pauzy prowadzący 
mówi np. plecy do pleców i 
dzieci muszą się zetknąć daną 
częścią ciała. 
3. Zabawy tropiące 
Zabawy tropiące, inaczej 
poszukiwawcze. Jedną z nich 
jest znana powszechnie zabawa 
w "ciepło-zimno". Rodzic 
chowa konkretny przedmiot, 
dziecko musi go znaleźć 
wyłącznie dzięki wskazówkom:
ciepło, zimno.
Drugą zabawą, bardziej 
skomplikowaną są domowe 
podchód. Rodzic chowa w 
domu koperty z zadaniami. 
Dziecko znajduje je i wykonuje 
poszczególne polecenia np. 
zrób 10 przysiadów. 



Zabawy logorytmiczne:

1.Zabawa „Klaśnij tak jak ja”-
(ćwiczenie w odtwarzaniu 
schematów ruchowych, 
sekwencji). Każdy z uczestników 
zabawy wymyśla swój układ 
ruchowy, który rozpoczyna się od
klaśnięcia, a reszta osób               
z rodziny powtarza za nim. Np. 
klaśnięcie, podskok+ obrót itp.

2.Dmuchamy  balonik: 
(ćwiczenie oddechowe)- rodzic 
„nadmuchuje” balonik (można 
wykonać to poprzez wskazany 
ruch- czyli dłonie razem, a 
następnie rozszerzamy- czyli 
„nadmuchujemy balon”)- dziecko
nabiera powietrze (wykonuje 
wdech);
Rodzic wypuszcza powietrze       
z balonu- dziecko wypuszcza 
powietrze (wydech).

3. Gramy na miseczce- np. 
miska metalowa/ plastikowa- 
(zabawa rozwija koordynację 
wzrokowo-słuchowo- ruchową, 
sekwencję słuchową)
Polega na odtwarzaniu rytmów    
i sekwencji ruchowych:
bum- dłoń zwinięta w piąstkę;
bęc- otwarta dłoń.
I wygrywamy następujące 
sekwencje- np.:
-bum bum bęc (czyli ręka           
w piąstkę, ręka w piąstkę, ręka 
otwarta);
-bęc bum bum
-bum bęc bum
-bum bum bęc bum itp.

Zabawy logorytmiczne:

1.Zabawa „Klaśnij tak jak ja”-
(ćwiczenie w odtwarzaniu 
schematów ruchowych, 
sekwencji). Każdy z 
uczestników zabawy wymyśla 
swój układ ruchowy, który 
rozpoczyna się od klaśnięcia, a 
reszta osób z rodziny powtarza 
za nim. Np. klaśnięcie, 
podskok+ obrót itp.

2.Dmuchamy  balonik: 
(ćwiczenie oddechowe)- rodzic 
„nadmuchuje” balonik (można 
wykonać to poprzez wskazany 
ruch- czyli dłonie razem, a 
następnie rozszerzamy- czyli 
„nadmuchujemy balon”)- 
dziecko nabiera powietrze 
(wykonuje wdech);
Rodzic wypuszcza powietrze     
z balonu- dziecko wypuszcza 
powietrze (wydech).

3. Gramy na miseczce- np. 
miska metalowa/ plastikowa- 
(zabawa rozwija koordynację 
wzrokowo-słuchowo- ruchową, 
sekwencję słuchową)
Polega na odtwarzaniu rytmów 
i sekwencji ruchowych:
bum- dłoń zwinięta w piąstkę;
bęc- otwarta dłoń.
I wygrywamy następujące 
sekwencje- np.:
-bum bum bęc (czyli ręka         
w piąstkę, ręka w piąstkę, ręka 
otwarta);
-bęc bum bum
-bum bęc bum
-bum bum bęc bum itp.



Inspiracją do zabaw 
logorytmicznych były  własne 
materiały szkoleniowe.

Inspiracją do zabaw 
logorytmicznych były  własne 
materiały szkoleniowe.

Czwartek
14.05. 2020
Zwody w naszej 
miejscowości

- Z pomocą książek, czasopism 
i Internetu dzieci porównują 
wygląd krajobrazu miasta        
i wsi;
- Z pomocą Rodziców – dzieci 
zastanawiają się, jakie zawody 
można spotkać w naszym 
mieście, Rodzice podpowiadają 
nazwy łaziskich zakładów pracy 
(Huta, elektrownia, kopalnia      
i inne) – dzieci nazywają 
pracowników poszczególnych 
firm;
- Zabawy badawcze Co jest 
cięższe(zał. 5) 
Do zabaw można wykorzystać 
zabawki z dziecięcego pokoju 
oraz wagę kuchenną. Zaczynamy
jednak od pytań dla dziecka, 
które intuicyjnie określa ciężar 
przedmiotów. Korzystając           
z wagi pytamy dziecko                
o sytuacje, w których używamy 
wagi, co ważymy i po co.
- Na koniec proponujemy 
dziecku zabawę w sklep 
spożywczy – niech waży jabłka, 
banany  albo cukierki, 
porównując przy okazji ilość       
i wielkość ważonych 
przedmiotów.

- Z pomocą książek, 
czasopism i Internetu dzieci 
porównują wygląd 
krajobrazu miasta i wsi;
- wiersz „Moja miejscowość”
Załącznik 9
-rodzic zadaje pytania dziecku: 
czym różnią się domy na wsi i 
w mieście?
-rodzic powtarza wiersz, a 
dziecko fragment tekstu „Da, 
do, du, da, do, da w pięknym 
domu mieszkam ja!”
-Wykonanie pracy plastycznej
„Miasto”: 
Wycinamy z kolorowych kartek
figury, układamy je na kartce i 
przyklejamy. Na prostokąty 
naklejamy okienka oraz 
trójkątne dachy. Nad 
budynkami można przykleić 
gwiazdki wycięte z papieru 
kolorowego, stworzy się 
wówczas widok na miasto nocą.
Załącznik 10

Piątek
15.05.2020 r.
Listy, 
pocztówki, 
adresy  

- Zabawa Prawda – fałsz- 
Rodzic zadaje dziecku pytania na 
temat naszej miejscowości, 
dziecko ma za zadanie określić 
czy pytanie jest prawdziwe czy 
fałszywe (zał. 6)
- Ćwiczenia pamięciowe – Mój 
adres, (utrwalenie miejsca 
zamieszkania, zwrócenie uwagi 
na części składowe adresu: ulica,

- Ćwiczenie sprawności 
manualnej „Droga do 
przedszkola”
Dziecko z pomocą rodzica lepi 
z plasteliny cienkie wałeczki, 
łączy ze sobą, tworząc drogę, 
która prowadzi do przedszkola 
zbudowanego z klocków.
- Ćwiczenie pamięciowe – 
„Mój adres” (utrwalenie 



kod, nazwa miejscowości) Rodzic
pyta dziecko o adres domowy, 
można też zapytać o adres 
przedszkola –  razem określamy 
nazwę ulicy, wyjaśniamy co to 
jest kod pocztowy.
- Pozdrowienia z Łazisk -  dzieci 
dowolną techniką plastyczną 
przygotowują projekt 
widokówki z Łazisk. (zał.7) 
Razem z Rodzicem tworzą treść 
pozdrowień oraz wpisują nawę 
adresata (może być fikcyjny – 
RODO ;)
- Chętnych Rodziców i dzieci 
zachęcamy do ułożenia 
krzyżówki o naszym mieście... 
(zał.8)

miejsca zamieszkania)
- Zabawa matematyczna 
„Liczenie pięter”: dziecko 
układa z klocków lego lub 
drewnianych fundament- parter 
dla wieży- a następnie buduje 
wieżę z kolorowych klocków. 
Licząc pietra, używa 
liczebników porządkowych : 
pierwsze, drugie, trzecie, 
czwarte….
-Słuchanie piosenki pt. „Mój 
dom”
https://www.youtube.com/watc
h?v=fuCnZ4iHmmM
-nauka piosenki metodą ze 
słuchu.

Załącznik nr 1 

I R. Salach Dom.
Wiele wiosek, wiele miast rozrzuconych w Polsce jest.
Takich małych, takich wielkich
bardzo pięknych miejsc.
Czy mieszkanie masz w Warszawie,
czy też domem twoim wioska,
wszyscy dobrze o tym wiedzą,
że to właśnie nasza Polska.
Każde dziecko bardzo kocha zamieszkania swego miejsce:
domy, sklepy, parki, szkoły
i ulice – te najmniejsze.
Marzę, aby kraj swój poznać od Bałtyku aż do Tatr,
a gdy zwiedzę Polskę całą,
to do domu wrócę.

https://www.youtube.com/watch?v=fuCnZ4iHmmM
https://www.youtube.com/watch?v=fuCnZ4iHmmM


Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 (przykłady)







Załącznik nr 4

M. Strękowska-Zaremba A u nas...

Olek  mieszka  w Warszawie  od urodzenia  i  kocha to  miasto.  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, że Warszawa to najlepsze miejsce na
świecie. 

– Dlaczego? – spytał Felek, nowy kolega z klasy, który przeprowadził się z małej,
cichej miejscowości.
– Co za pytanie? Bo jest duża – odpowiedział Olek.
–  Co w tym takiego dobrego? U nas miałem blisko do szkoły, do kolegów i do
sklepu, a tu wszędzie daleko – zauważył Felek.
–  Za  to  do  kina  miałeś  dalej.  Było  u  was  chociaż  jedno  multikino  albo  park
rozrywki  i  kręgielnia?  Na  pewno  nie.  –  Olek  starał  się  przekonać  Felka,  że
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 bażanty
i zające przychodzą pod sam dom”.
Olek musiał przyznać, że Felek ma trochę racji. Mimo to uważał, że Warszawa
nawet bez bażantów 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,  żeby 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,  że  to  nie  żart.  –  Rowerami  też
zakazują wam jeździć? – spytał ze współczuciem.
– Można jeździć po ścieżkach rowerowych – bąknął Olek. Zrozumiał, że nie będzie
łatwo przekonać Felka do zachwytów nad Warszawą, więc zwrócił się o pomoc do
rodziców. Po długiej naradzie wspólnie ułożyli 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 żyrafy wprawiały go w zachwyt.
– Czytałem, że żyrafy śpią tylko dwie godziny na dobę – powiedział tata.
– Ciekawe, co robią po obudzeniu? – zastanawiał się Felek.
– Myją szyje – włączyła się do rozmowy Ada.



–  To możliwe – zgodził się z nią Felek, zadzierając głowę, żeby spojrzeć żyrafie
w oczy.
Olek był  zadowolony z wrażenia,  jakie zrobił  na Felku ogród zoologiczny.  Być
może  przekonał  go,  że  mieszkanie  w  stolicy  jest  bardzo  przyjemne.  Spojrzał
pytająco na kolegę.

–  Podobało  mi  się  –  przyznał  Felek.  Jednak  po  namyśle  dodał  z  figlarnym
uśmiechem: – A u nas widziałem krowę w okularach.

Załącznik nr5

 



Załącznik nr 6

Przykłady zdań: 
• W miejscowości, w której mieszkam, są wieżowce. 
• W mojej miejscowości nie ma parku. 
• Łaziska Górne to wieś
• Łaziska leżą nad  morzem
• W naszym mieście jest kopalnia
• W Ratuszu pracuje Burmistrz
• i inne 

Załącznik nr 7 ( obraz można powiększyć i wydrukować, a drugą stronę 
wykorzystać na stworzenie pracy plastycznej przez dziecko)



Załącznik nr 8

Załącznik nr 8
Maszerują dzieci drogą           (maszerują w miejscu)
Raz, dwa, trzy!                        (wyklaskują rytmicznie)
Lewą nogą, prawą noga,         (wystawiają do boku lewą nogę i prawą nogę)
A nad droga słonko świeci!     (wznoszą obie ręce wysoko w górę)
I uśmiecha się do dzieci,         (obracają się  wokół własnej osi)
Raz, dwa, raz, dwa, trzy          (wyklaskują rytmicznie)

 Załącznik 9

Ile bloków stoi w mieście!
Jedne duże, inne małe.
Ten jest żółty, tamten szary,
a te obok - całkiem białe.
Mkna ulica samochody;
Wszędzie pełno zakamarków.
By odpocząć od hałasu,
Zawsze można iść do parku.

Da, do, du, da, do, da,
w pięknym domu mieszkam ja!

Na wsi domów jest niewiele:
Spokój zwykle tam panuje.
Za dnia słychać śpiew skowronka,
Nocą sowa pohukuje.



Czasem piesek przerwie ciszę,
kiedy biega po ogrodzie.
Kogut pieje, krowa mruczy,
Kaczka kwacze gdzieś na wodzie.
 
Da, do, du, da, do, da,
w pięknym domu mieszkam ja!

Czy to miasto, czy to wioska,
Wielkie bloki, małe domy,
Najważniejsze by prócz domu
Mieć rodzinę i znajomych!

 Da, do, du, da, do, da,
w pięknym domu mieszkam ja!

Załącznik 10

Zaczerpnięte 
https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/452-moje-miasto-obrazek-geometryczny

 




