
 

 

 

Drodzy Rodzice i nasze kochane Misie 

 

 Los postawił nas wszystkich w niezwykle trudnej sytuacji, jednakże 

chciałybyśmy zaprosić Państwa do skorzystania z naszych propozycji zajęć 

i zabaw z dziećmi. W tym tygodniu tematem przewodnim będą „Urządzenia                

w moim domu”.  

 Zwracamy się z prośbą o dokumentowanie, w formie relacji fotograficznej, 

wykonywanych przez Was zadań i wysłanie ich pod adres mailowy: 

katarzyna.pszczola26@gmail.com . Zdjęcia będą zaprezentowane na stronie 

internetowej przedszkola. Będzie nam niezmiernie miło zobaczyć Wasze wspólne 

zabawy uwiecznione na zdjęciach     

 

Pozdrawiamy i życzymy Wam dużo ZDROWIA i spokoju! 

  

mailto:katarzyna.pszczola26@gmail.com


 „Urządzenia w moim domu” 

 

 

Zadanie 1. 

 

 

Na początek serdecznie zapraszamy do zabawy przy piosence - pokazywance o sprzętach 

domowych pt. „Pomagator”. Piosenka dostępna pod linkiem:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=znFT01jyWV8  

 

Zadanie 2.  

Drodzy Rodzice, prosimy o przeczytanie dzieciom wiersza Doroty Gellner pt. „Żelazko”. 

Żelazko jest dobre. 

Ma gorące serce. 

Chętnie biega tam i z powrotem, 

biega posłusznie po piżamie, po ścierce. 

Z zapałem prasuje bluzki i spódnice, spodnie                       

i koszule, 

bo bardzo lubi pomagać mojej mamie. 

 
Po przeczytaniu wiersza porozmawiajcie z dzieckiem na temat treści. Zadajcie pytania: 

✓ Co robi żelazko?  

✓ Komu lubi pomagać? 
 

 

Zadanie 3.  

Kolejna propozycja to zabawa „Pralka”. Rodzic opisuje działania, jakie wykonujemy w trakcie 

robienia prania, a zadaniem dziecka jest wykonanie podanej czynności. 

https://www.youtube.com/watch?v=znFT01jyWV8


Rodzic mówi: Wsypujemy proszek – Dziecko wykonuje ruch wsypywania proszku, 

przekładając jedną rękę (np. prawą) przez (lewe) ramię. 

Wlewamy płyn do płukania – drugą (lewą) rękę przekłada przez 

(prawe) ramię. 

Otwieramy pralkę – dziecko rozsuwa nogi tak, aby stało w lekkim 

rozkroku.  

Wkładamy pranie – dziecko naśladuje wkładanie prania do pralki. 

Zamykamy pralkę – zsuwa nogi. 

Wlewa się woda – dziecko mówi 

szyszyszyszyszy… 

Uruchamia się pranie – dziecko porusza rytmicznie biodrami. 

Pralka staje – dziecko naśladuje otwieranie pralki 

i wyjmowanie prania.  

 

Zadanie 4. 

Zabawa „Lampa – nos”.  

Rodzic wskazuje na lampę lub nos głośno wypowiadając te słowa. Dziecko naśladuje Rodzica, 

który może wprowadzić dziecko w błąd i dotykając nosa powiedzieć lampa. Dziecko musi 

uważać, aby się nie pomylić. 

Zadanie 5.  

Zabawa „Prawda czy fałsz”.  

Przygotujcie wspólnie z dzieckiem obrazki przedstawiające wesołą i smutną buzię. Zadaniem 

dziecka będzie zareagowanie na przeczytane przez Rodzica zdanie dotyczące sprzętów 

domowych, poprzez uniesienie odpowiedniej buźki: zdanie prawdziwe – buzia wesoła   , 

zdanie fałszywe – buzia smutna   .  

Jeśli zdanie będzie fałszywe, należy wyjaśnić co jest w nim niezgodnego 

z prawdą. 

✓  Wanna służy do gotowania. 

✓ Ręcznikiem wycierasz ręce. 

✓ Tapczan służy do spania. 

✓  Zupę jadasz widelcem. 

✓ W kuchence świeci słońce.  

✓ W szafie trzymasz ubrania. 

✓ Pralka ma rogi sterczące.  

✓ W lodówce są proszki do prania. 



Zadanie 6.  

Czas na zagadkę i wiersz, który opowiada o urządzeniu będącym przedmiotem zagadki. 

To nie wąż, choć syczy wciąż. 

Jeździ po dywanie, kurz je na śniadanie, 

chętnie nam pomaga posprzątać mieszkanie.  

(odkurzacz) 

 

Po rozwiązaniu przez dziecko zagadki, prosimy o przeczytanie wiersza Bolesława 

Kołodziejskiego pt. „Odkurzacz”.  

 

Szuru szu, szuru szu, szu. 

Pan odkurzacz poszedł w ruch. 

Jeździ w koło po podłodze,  

warczy przy tym bardzo srodze. 

Szuru szu, szuru szu, szu. 

Wjeżdża wszędzie w zakamarki, 

czyści też najmniejsze szparki. 

Wszystkie brudy migiem wciąga  

i dokładnie pokój sprząta. 

 

Po wysłuchaniu wiersza prosimy o wykonanie ćwiczenia polegającego na naśladowaniu 

odgłosów odkurzacza oraz wyjaśnienie, w czym to urządzenie pomaga nam w codziennym 

życiu.  

 

Zadanie 7. 

Kolejna zabawa będzie polegała na tworzeniu liczby mnogiej przedmiotów znajdujących się 

w domu. Zadaniem dziecka jest wylosowanie obrazka, nazwanie go, a następnie odnalezienie 

drugiego, odpowiadającemu mu obrazka. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 8.  

Czas na odrobinę ruchu – zabawa „Płynie prąd – awaria”. 

Dziecko na czas zabawy „zamienia się” w wybraną zabawkę i porusza się po pokoju w dowolny 

sposób, bo płynie w nim prąd. Na hasło awaria, dziecko staje bez ruchu, bo prądu nie ma.  

Zadanie 9. 

Wysłuchanie opowiadania Marii Kownackiej pt. „O dziadołach z kurzu, co siedzą pod komodą 

i trzęsą burą brodą”. 

 

Nachyliła się nad tym Joasia. 

– A-a-a-psssik! – zakręciło ją w nosie. 

To dziadoły-fafoły z kurzu. Zagnieździły się pod 

komodą, dobrze im tam było. Szczotka o nich 

nie wiedziała, bo siedziały przy samej ścianie. 

Aż tu wpadł kij ladaco. Naszurał, nastukał, dziady 

powypłaszał. Leżą na podłodze, puszą 

się, brodziskami trzęsą. 

– Nie podchodzić, bo w nosie zakręcę! 

Morus do nich podskakuje i warczy. Mruczek podniósł ogon wysoko, nastroszył 

się, obchodzi je z daleka, łapkami strzepuje i parska: 

– Fu! Fu! Fu! 

Zajrzała Joasia pod komodę. 

Oj, tam głęboko, przy ścianie, jeszcze dużo takich dziadołów siedzi! Zerwała się 

Joasia, pobiegła do ścierki. 

– Ścierko, ścierko, pod komodą siedzą dziady, ja im sama nie dam rady! 

Szastnęła ścierka z kółeczka, spódnicę uniosła, poleciała do szczotki. 

– Szczotko, szczotko, pod komodą siedzą dziady, ja im sama nie dam rady! 

Szurnęła szczotka z kąta, czupryną zatrzęsła, poleciała do śmietniczki. 

– Śmietniczko, śmietniczko, pod komodą siedzą dziady, ja im sama nie dam 

rady! 

 



Rodzic przerywa opowiadanie, prosząc dziecko, aby zaproponowało swoje zakończenie 

opowiadania. Następnie Rodzic odczytuje zakończenie autorki. 

 

Zerwała się śmietniczka z wieszaka, uszkiem brzęknęła, poleciała do wody. 

– Wodo, wodo, pod komodą siedzą dziady, ja im sama nie dam rady! 

Dopiero jak ta woda nie pryśnie na ścierkę! Ścierka jak nie hycnie na szczotkę! 

Szczotka jak nie skoczy do prawej ręki Joasi! Śmietniczka jak nie furknie do 

lewej ręki Joasi! 

I ruszyły wszystkie razem z dziadami wojować. 

 

Zadanie 10.  

Kolejna propozycja działań, to zaangażowanie dziecka w odkurzanie wraz z pomocą Rodzica, 

który tłumaczy dziecku zasady bezpiecznego posługiwania się odkurzaczem pod opieką 

dorosłych. 

 

 

Zadanie 11. 

Czas na burzę mózgów. Rodzic zadaje dziecku pytanie „Do 

czego nam w domu lodówka?”. 

Następnie zadaniem dziecka jest opisanie, co znajduje się                 

w domowej lodówce na poszczególnych półkach.  

  



Drodzy Rodzice i kochane Misie! 

25 listopada mieliśmy obchodzić w przedszkolu niezwykle ważne dla wszystkich dzieci 

święto – Dzień Pluszowego Misia. 

Chciałybyśmy prosić, abyście wspólnie z dziećmi pobawili się z ich ulubionymi pluszowymi 

przyjaciółmi. Z tej okazji prezentujemy kilka propozycji zabaw z Misiem w roli głównej     

 

 

Propozycja 1.  

„Jaki jest mój ulubiony Miś?” - rozmowa na temat ulubionego Misia dziecka, 

przedstawienie go, opisanie, jaki jest (kolor, wielkość, czy jest miękki, itd.)  

 

Propozycja 2. 

Zadaniem dziecka jest wskazanie odpowiedniego cienia Misia. 

 



 

Propozycja 3.  

 

„Gdzie się schował Miś?” – Rodzic ukrywa Misia tak, aby dziecko było w stanie go znaleźć. 

Zadaniem dziecka jest znalezienie pluszaka i opowiedzenie, 

gdzie się znajdował, używając określeń, np. na półce, pod 

kocem, w pudełku. 

 

Propozycja 4.  

„Miś na trampolinie” – Rodzic kładzie na środku koca 

maskotkę misia. Wspólnie z dzieckiem chwyta koc 

i porusza nim tak, jakby miś podskakiwał na trampolinie 

(wysoko, nisko, powoli, szybko). 

 

 

 



Propozycja 5.  

„Od najmniejszego do największego” – segregacja pluszaków pod względem ich wielkości, 

najpierw dziecko z pomocą Rodzica układa misie od najmniejszego do największego, 

następnie od największego do najmniejszego.  

 

Propozycja 6. 

„Kołyszemy Misia” – dziecko kładzie się na podłodze jednocześnie umieszczając misia na 

swoim brzuchu. Zadaniem dziecka jest oddychanie w taki sposób, aby miś położony na 

brzuchu kołysał się.  

 

Propozycja 7.  

„Domek dla Misia” – zbudowanie z kloców domku dla 

pluszowego przyjaciela.  

 

Propozycja 8. 

Zabawa przy piosence „Gruby Misio” – przypomnienie zabawy 

muzyczno - ruchowej. Zadaniem dziecka jest wykonywanie 

czynności wymienianych w piosence. Link do utworu:  

https://www.youtube.com/watch?v=LIRQ84SSfsw&t=55s  

Propozycja 9.  

„Wesoły Miś, smutny Miś” – nazywanie emocji przedstawionych na obrazkach i wspólne 

odtwarzanie ich przed lustrem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LIRQ84SSfsw&t=55s


Propozycja 10.  

Kolorowanka Misia 😊

 



A na koniec… 

 Nagroda za piękne wykonywanie zadań i bycie Super 

Przyjacielem Pluszowego Misia! 

Dziękujemy! 😊 

 


