
Dzień dobry ! 

Z tej strony p. Angelika. Jestem nauczycielką z gr. ,,Leśne Elfy”. 

W związku ze zmianą organizacji pracy przedszkola będę rozpisywać propozycje 

zabaw w ramach realizacji podstawy programowej dla dzieci 3, 4- letnich. 

Mam nadzieję, że dzięki temu   lepiej się poznamy i będziemy się świetnie bawić! 

Oczywiście nie damy rady bez pomocy Rodziców, którzy są niezbędni  

w nauczaniu zdalnym 😊 Dlatego serdecznie proszę o współpracę. 

 

Zachęcam do wysyłania zdjęć na mojego maila : fabianczyk.angelika@wp.pl 

W tytule podajemy nazwę grupy.  

Serdecznie proszę, by zdjęcia nie były dużych rozmiarów (max 2,5MB), 

ponieważ większych nie możemy dodać na stronę. 

 

W tym tygodniu będziemy kontynuować tematykę o Rodzinie. Bo jak sami już 

dobrze wiecie: RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA 😊  

 

 

Gotowi? W takim razie zaczynamy zabawę! 😊  

 

 

 

mailto:fabianczyk.angelika@wp.pl


Data: 25.05.2020 

Tematyka tygodniowa: Świętujemy Dzień Mamy  i Dzień Taty 

Temat dnia: Zapach mojej mamy 

 

1. Słuchanie opowiadania R. Piątkowskiej „Zapach mamy”  

Drodzy Rodzice! Możecie je przeczytać dziecku lub włączyć audycję TVP 

„Czytanie przed spaniem”. Oto link:  

https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,zapach-mamy,38993053 ) 

 

 
 

 

 

https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,zapach-mamy,38993053


Po przeczytaniu tego fragmentu, można zadać pytania: 

 Jakie osoby wystąpiły w opowiadaniu?  

(Mama, tata, Tomek, babcia) 

 Kto zaopiekował się Tomkiem podczas podróży mamy? 

(Tata i babcia) 

 Z czym kojarzy się Tomkowi mama? 

(Z ulubionymi perfumami) 

 

 

Brawo! Możemy kontynuować czytanie. 

 
 

 

 



Przykładowe pytania:  

 Czego szukał Tomek w kosmetykach mamy? 

(Perfum) 

 Co Tomek zabrał z kuchni? 

(Słoiczki po dżemie) 

 

Doskonale! Przechodzimy do kolejnego fragmentu opowiadania. 

 
 

 

 

 

 

 



Chwila przerwy  i kolejne pytania: 

 Co zrobił Tomek z perfumami mamy?  

(Prysnął trochę perfum do każdego słoiczka) 

 Co robił Tomek przed snem, kiedy nie było mamy?  

(Zamykał oczy i wąchał perfumy) 

 Co się śniło Tomkowi? 

(Tomkowi się śniło, że mama jest zamknięta w słoiku) 

 
 Co dostał Tomek od mamy? 

(Złoty gwizdek) 

 

Kochani! Opowiadanie nie było krótkie (dlatego chciałam żeby 

między fragmentami była chwila przerwy na pytania). Mam 

nadzieję, że wytrwaliście do końca! 😊 

 



2. Zabawa ruchowa ,,Taniec na gazecie” 

 

 

Dziecko zabiera 1 arkusz gazety, a rodzic drugi. 

Gdy leci muzyka dziecko oraz rodzic tańczy. Zasada 

jest jedna: stopy nie mogą dotknąć dywanu lub 

podłogi poza gazetą. Po zatrzymaniu muzyki 

składamy gazetę na pół i włączamy znowu muzykę. Po chwili wyłączamy 

muzykę i znowu składamy gazetę na pół. Osoba, która zatańczy jak 

najdłużej tak, by stopy nie dotknęły niczego poza gazetą wygrywa. 

 

3. „Co to za zapach?” – zabawa ćwicząca zmysł węchu. 

 

Należy przygotować pojemniki  

z zapachami. Mogą to być słoiczki, 

miseczki lub żółte pojemniczki  

z jajek Kinder Niespodzianka.  

Można do nich włożyć: przyprawy, 

kawałki owoców, warzyw; aromaty do 

ciast (np. zmieloną kawę, cynamon, 

oregano, pieprz, cebulę, czosnek, jabłko, koperek, pietruszkę). Zabawa 

polega  

na otwieraniu pojemników i zgadywaniu, co się w nich znajduje.  

Można też próbować odnajdywać takie same zapachy oraz opisywać 

zapachy – zapach jest przyjemny, nieprzyjemny, mocny, ostry, z czym się 

kojarzy, co przypomina. Aby dziecko nie kierowało się wzrokiem można 

zasłonić mu oczy.  

W domowej kuchni znajdą Państwo sporo przypraw i produktów, które 

można wąchać i o nich opowiadać. W czasie zwykłego gotowania czy 

przygotowywania potraw można poświęcić chwilę na takie zgadywanki.  

Uwaga na detergenty! – zwykle wdychanie tych zapachów jest szkodliwe 

dla zdrowia. 

 

4. ,,Słoik z niespodzianką dla Mamy” 

Zachęcam Was drogie dzieci do wypełnienia słoika serduszkami lub 

kwiatami dla Mamy. Mogą być one narysowane lub naklejone 😊 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dziękuje za dzisiejsze zabawy. Do usłyszenia jutro! 

Zdjęcia wykonanych prac proszę przesyłać na mojego maila. 

Pozdrawiam serdecznie. 

P. Angelika 


