
Propozycje aktywności i materiały dydaktyczne związane ze zdalną realizacją podstawy 

programowej, gr. VII 

Czas realizacji: 20.01-28.01.2022 r. 

1. Wspólne zabawy dziadków i wnuczków. 

- obejrzyjcie film „Jak z biegiem lat zmieniały się zabawki i zabawy?” - 
https://www.youtube.com/watch?v=e-Nz5eNQ1ps 

oraz film o Muzeum Zabawek - https://www.youtube.com/watch?v=ptcAWkd7ty8 
 

2. Prezent dla babci i dziadka – wykonajcie laurki dla babci i dziadka z materiałów 
dostępnych w domu. ( link do przykładowych laurek: 
https://www.google.pl/search?q=laurka+dla+babci+i+dziadka&sxsrf=AOaemvI5Blwl-
SMfZRyRtt-
PnrfKR_FVgw:1642618284668&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjsoO_6
vb71AhWCAxAIHZw8D5oQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1517&bih=730&dpr=0.9 

3. Życzenia dla babci i dziadka – nauka na pamięć.  
 

Na Dzień Babci i Dzień Dziadka 

Życzenia składa wnuków gromadka 

Zdrowia, szczęścia i miłości 

Uśmiechu, zabawy, do późnej starości 

Spełnienia najskrytszych marzeń 

Wielkich podróży i dobrych wrażeń 

Pogody ducha w każdy dzień 

A smutki niech odejdą w cień 

Babciu i Dziadku wszystkiego wspaniałego 

I wieku życia, co najmniej stuletniego! 

  

4. Dzień Bałwana – w piątek mieliśmy obchodzić Dzień Bałwana  
- Światowy Dzień Bałwana jest obchodzony 18 stycznia. Dlaczego akurat tego dnia? 

Wyjaśnienie jest dość zabawne: cyfra „8” przypomina kształtem bałwanka, a cyfra 

„1” symbolizuje wetkniętą w niego miotłę lub patyk. Wybór miesiąca też nie 

powinien dziwić – w wielu regionach północnej półkuli to styczeń jest 

najzimniejszym miesiącem, w którym zwykle nie brakuje śniegu, (choć u nas z tym 

bywa różnie). Pierwszy raz światowy Dzień Bałwana obchodzono w 2011 roku. 
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    - wykonajcie bałwanka z dostępnych w domu materiałów (słoika, waty, masy 

solnej, plasteliny, itp.).  

 

5. Słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej „Przygotowanie do balu karnawałowego”. 

 Od kilku dni Staś z utęsknieniem zaglądał do kalendarza. Na szczęście bal karnawałowy 

w przedszkolu zbliżał się wielkimi krokami. Chłopiec codziennie oglądał z zachwytem strój, w którym 

miał wystąpić. Na pewno żaden kolega z grupy nie będzie miał czegoś takiego na sobie! – Mamo, ten 

strój jest ekstra super wystrzałowy! I wiesz, jak go nazwałem? Nie zgadniesz! To jest 

gadżetosuperkosmo! – Jak go nazwałeś? Możesz powtórzyć? – dopytywała się mama. – 

Gadżetosuperkosmo! Ma pełno świecących gadżetów, jest superodlotowy i przypomina strój 

kosmonauty! Po prostu jest doskonały!  – To ja może ten gadżetosuperkosmo upiorę? Tyle razy już go 

przymierzałeś, że ciut się przybrudził, a przecież musisz wyglądać wystrzałowo, prawda? – dodała 

mama, zabrała strój i poszła od razu do łazienki. Chłopiec kończył stawiać wieżę z klocków, gdy 

usłyszał przerażony głos mamy. – To niemożliwe! I co my teraz zrobimy? – Mamusiu, co się stało? – 

zapytał Staś, jak tylko przybiegł do łazienki. – Twój strój… znaczy… gadżetosuperkosmo skurczył się w 

praniu… raczej się w niego nie zmieścisz… Szlochający Staś wybiegł z łazienki i rzucił się na swoje 

łóżko.  97 Dlaczego pewien czwartek jest tłusty? Styczeń, tydzień 4 – To koniec! Nie pójdę jutro na 

bal! Nie mam przebrania! A tak chciałem wygrać konkurs na najfajniejszy kostium… Do pokoju wszedł 

dziadek, zaalarmowany płaczem chłopca, a tuż za nim – mama i siostra. Każde z nich zastanawiało się, 

jak pomóc Stasiowi. – Może zrobimy z kartonu czołg? – powiedział dziadek. – A ty zostaniesz 

czołgistą! Mam w swoim pokoju karton odpowiedniej wielkości.  – A może zostaniesz bajkowym 

barankiem? Mam do tego odpowiedni sweter. Wygląda jak prawdziwe barankowe futerko – dodała 

mama. Wreszcie odezwała się Zosia. – Ja chyba mam lepszy pomysł. Stasiek, zostaniesz kowbojem! 

Konia zrobimy z miotły! Na głowę założymy ci kapelusz mamy – ten znad morza. Będziesz wyglądał 

super! – Chyba Stasiowi nie podobają się nasze pomysły – westchnął dziadek, patrząc na osowiałego 

wnuka. W tym czasie tata przeszukiwał kuchenne szafki i szuflady. Po chwili wpadł do pokoju, 

wymachując drewnianą łyżką. – Abrakadabra! Zamienimy cię w czarodzieja! Oto twoja magiczna 

różdżka!  – To ja już nie wiem, kim mam zostać… – zastanawiał się załamany Staś. Nagle pojawiła się 

babcia, niosąc w ręce stare prześcieradło. – A może to się przyda? – zapytała wnuka i 

porozumiewawczo mrugnęła do niego.  – Babciu, mam zostać duchem? – zapytał cichutko, ale widać 

było, że pomysł coraz bardziej mu się podoba. – Będę duchem! – zawołał radośnie. – Dzięki tobie już 

wiem, za kogo się przebiorę! – dodał i przytulił się do niej z całych sił. – Mamo, a może 

gażetosuperkosmo oddamy cioci Ewie? Jeszcze wczoraj mówiła, że w dalszym ciągu nie ma pomysłu 



na strój dla Maksia.  – Świetny pomysł, synku. Na niego strój na pewno będzie dobry! Od tej pory 

naszej rodziny będą strzegli superduch i gażetosuperkosmo! Już nam nic nie zagraża!  

• Rozmowa na temat opowiadania.  

 - Jaki był wymarzony strój Stasia?  

- Dlaczego Staś tak bardzo zmartwił się tym, że strój się skurczył?  

- Jakie pomysły na przebranie karnawałowe mieli bliscy Stasia?  

- Jakich przedmiotów chcieli użyć do zaprojektowania stroju?  

- Który z pomysłów spodobał się Stasiowi? 

 - Jaki strój wy zrobilibyście ze starego prześcieradła?  

 - Czy kiedykolwiek zaprojektowaliście i wykonaliście swój własny strój karnawałowy? Czy to łatwe 

zadanie? 

 

6.  Pomysły Coco Chanel – zapoznanie z sylwetką  projektantki mody. 

Coco Chanel była projektantką kapeluszy dla kobiet. Obserwowała wygląd i zachowanie 

kobiet i zauważyła, że choć były pięknie ubrane, miały biżuterię i wielkie kapelusze (które 

sama projektowała), to nie mogły się swobodnie poruszać i biegać. Ich ubrania były 

niewygodne, a najgorszy był gorset. Gorset to taki gruby pas, który kobiety zakładały w 

talii, by wyglądać modnie. Coco Chanel stwierdziła, że kobiety mogłyby robić o wiele więcej 

ciekawych rzeczy, gdyby przestały nosić gorsety. Wtedy zaczęła projektować ubrania bez 

gorsetu. Były one nie tylko piękne, ale i bardzo wygodne. Jest uważana za jedną z 

najważniejszych projektantek mody. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Przedszkolni projektanci – praca techniczna 

 Waszym zadaniem   jest zaprojektowanie i wykonanie stroju karnawałowego. 

8. Posłuchaj piosenki „Brazylijska Samba Przedszkolaka” - zatańczyć do  piosenki – 
wymyśl swój taniec. (https://www.youtube.com/watch?v=48XcJ621b7E) 

9. Matematyczny karnawał - przeliczanie w zakresie 8. 

• ćwiczymy przeliczanie w zakresie 8 na stronach internetowych    - - 
https://www.matzoo.pl 9wchodzimy w zakładkę zerówka), 

     https://view.genial.ly/606feddecdeba90d10054624/interactive-content- 
cwicze-liczenie-w-zakresie-8 
https://wordwall.net/pl/resource/8101429/dodawanie-w-zakresie-8 
https://wordwall.net/pl/resource/2146710/zdalne-nauczanie/liczenie-w-
zakresie-5 
https://wordwall.net/pl/resource/14153515/liczenie-w-zakresie-6 

10. Ćwiczenia gimnastyczne rozwijające umiejętność rzutu i chwytu (łapanie piłki lub 
maskotki; rzucanie do celu; rzucanie na odległość). 

11. Tradycje karnawałowe - obejrzyjcie film edukacyjny przedstawiający zwyczaje 
karnawałowe w Polsce i na świecie EduKredka „Karnawał” 
https://www.youtube.com/watch?v=jYNwqgE9PMc 

12. Zapoznanie z wierszem Danuty Wawiłow „Zapach czekolady” 
 
Przyszedł do nas wujek Władek, 

przyniósł wielką czekoladę, 

z orzechami, z rodzynkami, 

w pięknym pudle z obrazkami. 

Jeśli będę grzecznie siedzieć, 

dadzą mi ją po obiedzie… 

Choć zamknięta jest szuflada, 

wszędzie pachnie czekolada. 

Układanki chcę układać – 

wszędzie pachnie czekolada.  

 Gdy na nowy rower wsiadam – 

wszędzie pachnie czekolada. 

Kiedy z lalką sobie gadam – 
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wszędzie pachnie czekolada. 

Czy ktoś może mi powiedzieć, 

kiedy będzie po obiedzie? 

Bo nie mogę żyć w spokoju, 

gdy ten zapach jest w pokoju! 

• Pytania do wiersza: 

-  Kto odwiedził bohatera wiersza? 

 - Dlaczego dziecko nie mogło się skupić na zabawach? 

 -  Czy lubicie czekoladę? 

 - W jakich produktach znajduje się czekolada? 

 - Jaki składnik nadaje czekoladzie słodki smak? 
 

13. Proponuje obejrzeć film Jedyneczki na temat cukru. Znajdziecie w nim odpowiedź Co to jest 

cukier i skąd się bierze i do czego służy?  https://vod.tvp.pl/video/jedyneczka,cukier,41778 . 

Zachęcam również do wysłuchania bajki o cukrze 

https://www.youtube.com/watch?v=QTfPN43WVog 

 

14. Utrwalamy poznane literki, ćwiczymy czytanie oraz podział wyrazówa. na głoski i sylaby. 

 

Oto kilka linków do zabaw online: 

https://wordwall.net/pl/resource/923636/analiza-i-synteza-s%C5%82uchowa-

wyraz%C3%B3w 

https://wordwall.net/pl/resource/2805305/synteza-g%C5%82oskowa 

https://wordwall.net/pl/resource/13996286/analiza-g%C5%82oskowa-wyraz%C3%B3w 

https://view.genial.ly/5ec78156f14dd60d90737f05 

https://view.genial.ly/5f968ef53a71a60d89b37de1/interactive-content-uczymy-sie-czytac 

https://view.genial.ly/5eb1584794fd8d0d87dee6d8/learning-experience-didactic-unit-t-

czytam-sylaby 

 

15. Ćwiczenia gimnastyczne - podejmowanie prób skakania na skakance. 

16. Propozycje zabaw ruchowych: 

- MUZYCZNA GIMNASTYKA - ćwiczenia W PODSKOKACH  

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU 

https://www.youtube.com/watch?v=7oVZoguXot0 
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- Zimowe ćwiczenia   

https://www.youtube.com/watch?v=H08aiHpZK_s 

 

 

17. Ćwiczymy nasz taniec ☺ 

Może ktoś zechce poćwiczyć taniec, którego uczymy się w przedszkolu. 

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

 

Życzymy powodzenia! ☺☺☺☺ 

Marta Szczepańska 

 Iwona Jaśkowska 
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