
Kochane Motylki! 

Witamy w kolejnym tygodniu. Przesyłamy kolejne pomysły na ciekawe 

spędzanie czasu w domu. Czekamy na zdjęcia z Waszej aktywności, bawcie się 

dobrze! Serdecznie Was pozdrawiamy! 

 

 

Plan pracy zdalnej – grupa Motylki od 11.05.2020 do 15.05.2020 
 

Temat tygodniowy:,,Tajemnice książek” 
 

Temat dnia:,,Moje ulubione książki”-11.05.-PONIEDZIAŁEK 

 

1.Ćwiczenia poranne,,Przechodzimy przez kładkę”-rodzic rozkłada sznurek bądź skakankę 

a dziecko przechodzi ,,po kładce” na drugą stronę,starając się nie spaść z linii. 

2.Wiersz I .Salach,,Moje książki”. 

 

Moje książki kolorowe 

stoją równo na półeczce. 

Myję ręce i oglądam 

kartkę po karteczce. 

Czasem książki czyta mama,bo ja nie potrafię sama. 

Z książek wiele się dowiecie 

o szerokim pięknym świecie. 

O roślinach,o zwierzętach, 

o dalekich krajach też. 

Wszystko w książce jest zamknięte, 

a więc ją do ręki bierz. 

 

3.Rozmowa na temat wiersza:(rodzic pyta:) 

-O czym dziś będziemy mówić? 

-Dlaczego dobrze jest mieć książki w domu i czytać je codziennie? 

-Co trzeba najpierw zrobić,zanim weźmiemy do reki książkę? 

4.Prezentacja o książkach: 

 

https://www.facebook.com/107036274320228/photos/a.108404200850102/1084046175167

27/?type=3&theater&ifg=1 

 

 

Temat dnia:,,Jak powstaje papier?-12.05.-WTOREK 

 

1.Ćwiczenia poranne:,,Książki na miejsce”- dziecko stoi z książką,następnie rodzic 

wystukuje rytm i dziecko biega w jego rytm. Na przerwę w graniu,odkłada książkę na 

wyznaczone miejsce. 

2.Eksperyment,,Jak powstaje papier ekologiczny”-dziecko rwie różnego rodzaju  papier na 

drobne kawałki,następnie wkładają do wiadra i zalewają wodą. Namoczony papier rodzic 

rozdrabnia mikserem. Powstałą papkę wylewa na sito,przyciska kawałkiem tektury i 

odwraca i przenosi na tekturę .Następnie przyciska drugim kawałkiem tektury i wyciska z 

https://www.facebook.com/107036274320228/photos/a.108404200850102/108404617516727/?type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/107036274320228/photos/a.108404200850102/108404617516727/?type=3&theater&ifg=1


niej wodę. Zostawia do wyschnięcia. 

3.Praca z KP2.23-dziecko porządkuje książki i zabawki na półkach regału,utrwalając 

określenia:najwyżej,najniżej,w środku. 

4.Zabawy z papierem-zwijanie,zgniatanie papierów o różnych fakturach. 

 

Temat dnia:,,Kolorowe książeczki”-13.05.-ŚRODA 

 

1.Wiersz E.M. Skorek,,Kot”. 

 

Miły pyszczek,uszka małe, 

tu dwa oczka,a tu wąsy daję. 

Wyprężony grzbiet,nogi, 

teraz ogon długi. 

Oto kot,co myszki lubi. 

 

2.,,Kot”-praca plastyczna-dziecko ozdabia sylwetę kota różnymi kawałkami 

materiałów,dokleja oczy,wąsy z włóczki,nosa. Rodzic może pomóc przymocować patyczek 

do sylwety kota,tak aby powstała kukiełka do zabawy lub teatrzyku. 

3.Zabawa ruchowa,,Zabawy kota”-dziecko na kolanach toczy piłeczkę,raz jedną a raz drugą 

ręką,na hasło rodzica,,kot odpoczywa,”kładzie się na dywanie i zwija w kłębek. 

 

Temat dnia:,,W księgarni”-14.05.-CZWARTEK 

 

1.,,Jesteśmy w księgarni”-zabawa matematyczna-rodzic ustawia dwa stoliki (na pierwszym 

leżą książki małe a na drugim duże ) a następnie prosi dziecko,by ,,sprzedało” rodzicowi 

np.3 książki małe i 2 duże. Gdy wszystkie książki zostaną wykupione,dziecko 

przelicza,jakie książki sprzedało. 

2.Praca z KP2.24-dziecko otacza pętlami książki,które mam a kupiła Toli. 

3.Projektowanie na kartce papieru A4 okładki dowolnej książki. 

 

 

Temat dnia:,,Lubię czytać-biblioteka”-15.05.-PIĄTEK 

 

1.Ćwiczenie ruchowe,,Tajemnicza książka”-dziecko kładzie książkę na głowie i stara się ją 

utrzymać podczas obrotu,tańca,kucania, itp. 

2.,,W bibliotece”praca z wykorzystaniem W.35-dziecko wycina,układa i nakleja obrazki we 

właściwej kolejności opowiadając historię  zgodnie z chronologią zdarzeń. 

3.,,Luneta”-praca plastyczno- techniczna. Dziecko ozdabia rolkę po papierze toaletowym 

kolorowym papierem w dowolny sposób,następnie wykorzystuje lunetę do zaproponowanej 

przez siebie zabawy. 

 



 


