
Zachęcamy rodziców do kontaktu z nauczycielami oraz 

przesyłania dziecięcych prac na maila grupowego. 

e-mail grupy I A:  pp1pierwszaa@wp.pl 

e-mail grupy I B – przedszkole1.1b@wp.pl 

Propozycja zajęć dla 3 latków  

27.04.2020r-30.04.2020r  

 

Kwiecień  

Temat tygodnia: Polska, mój dom  

1. To jest mój 

dom 

(poniedziałek) 

27.04.2020 

• Słuchanie wiersza M. Głogowskiego Rysunek  

(w ramach akcji Książka (dla) przedszkolaka) 

(załącznik nr 1) 

2. Poruszam się 

według 

poleceń  

(wtorek) 

28.04.2020 

• Idź do przodu, do tyłu, w bok – poruszanie się pod dyktando rodzica 

(załącznik nr 2) 

3. Tu mieszkam  

(środa) 

29.04.2020 

• Nauka piosenki ze słuchu Tu mieszkam 

(załącznik nr 3)  

4. Flaga Polski 

(czwartek) 

30.04.2020 

• Wykonanie flagi Polski wg. własnego pomysłu (nagradzane 

dyplomem) 

(załącznik nr 4) 

  

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

1.Słuchanie rymowanki o domach zwierząt. 

 

Ślimak mieszka w muszli,  

w kupce liści – jeż. 

Myszka mieszka w norce, 

bocian w gnieździe. Wiesz? 

Pszczółka mieszka w ulu, 

w budzie mieszka pies. 

Każdy ma swój domek. 

Jaki ty masz? Wiesz? 

 

- wyjaśnienie dziecku, że zwierzęta też mają swoje domy… 
 

2. Rodzic czyta dziecku wiersz, jednocześnie rysuje dom z wiersza….. 

To jest mój dom, 

słońce mieszka w nim, 

a z komina leci w niebo 

kolorowy dym. 

To jest mój dom 

wśród zielonych drzew. 

Tuż za progiem odpoczywa 

Azor, wierny pies. 

Na parkanie schną 

gliniane garnki dwa, 

w oknie stoi mama, 

a na strychu jestem ja. 

To jest mój dom, 

popatrz tylko sam, 

ile tego rysowania mam. 

 

3. Rozmowa na temat wiersza. 

Wyjaśnienie niezrozumiałych słów i zwrotów:  

strych, parkan, słońce mieszka w nim. 

− Jak wygląda dom z wiersza? (dziecko opisuje rysunek….) 

 

4. Następnie dziecko rysuje swój dom….(mile widziane zdjęcia ;-)  

 



Załącznik nr 2  

Idź do przodu, do tyłu, w bok – poruszanie się pod dyktando rodzica. 

 

1. Ćwiczenie rąk 

Dziecko porusza rękami według poleceń rodzica… 

 

- podnieś ręce do góry 

- opuść ręce w dół 

- wyciągnij ręce do przodu 

- przenieś ręce do tyłu 

 

2. Zabawa  

Poruszaj się według moich poleceń : 

 

Rodzic ustawia w dwóch rzędach duże pojemniki (mogą być po jogurtach, 

miski, wiaderka – co mamy w domu) 

W każdym rzędzie są cztery pojemniki. Pod jednym z ostatnich pojemników 

rodzic chowa cukierka. 

Dziecko staje przed jednym rzędem pojemników. Rodzic mówi np.:  

Wykonaj jeden krok do przodu. Jesteś przy pojemniku. Teraz przejdź w bok  

(do równoległego pojemnika), potem dwa kroki do przodu i znowu w bok... 

itd., aż dziecko dojdzie do pojemnika z cukierkami 

Można bawić się wielokrotnie, za każdym razem zmieniać „drogę”. 

 

3. Zabawa Idę… 

Dziecko stoi przed rodzicem i słucha jego poleceń.  

Rodzic mówi: 

Idź dwa kroki prosto, jeden krok w bok, trzy kroki do przodu, jeden krok do 

tyłu, cztery kroki do przodu, jeden krok w bok... itd. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3  

Kilkakrotnie puszczamy dziecku piosenkę i wspólnie próbujemy śpiewać … 

https://www.youtube.com/watch?v=_xJ-4YgLVHc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_xJ-4YgLVHc


Załącznik nr 4 

1. Przypomnienie wyglądu flagi Polski. 

− jak wygląda flaga Polski? 

 

Rodzic wykonuje z dzieckiem flagę Polski – z dowolnych materiałów, w 

dowolnej formie – dla każdego dziecka, którego rodzic prześle zdjęcie pracy na 

naszego maila, odeślemy dyplom  Małej Polki lub Małego Polaka  

 

Poniżej prezentujemy ciekawe przykładowe pomysły… 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


