
Propozycja pracy zdalnej na 24 listopada 2021 r. 
Grupa Motylki
Jesienne zagadki 

1. Dzielenie nazw wybranych obrazków na sylaby. Rodzic mówi nazwy obrazków, a dzieci próbują 
podzielić je na sylaby. Np. dom, las, ule, waga…

2. Zabawa Deszczowe skojarzenia. Rodzic rzuca do dzieci piłkę, a dzieci ją odrzucają i podają 
propozycje skojarzeń związanych z deszczem, np. parasol, kalosze, woda, podlewanie.

3. Zabawa matematyczna – Kolorowe kalosze.

Zabawa Szukamy pary. Rodzic układa przed dziećmi pomieszane sylwety kolorowych kaloszy w 
różne wzory. Zadaniem dzieci jest dobrać je w pary i uzasadnić swój wybór. 

O którym kaloszu myślę? –  przypinamy do tablicy sześć sylwet kaloszy. Dzieci liczą kalosze, a 
następnie umieszczają pod nimi kartoniki z odpowiednią liczbą krążków, zgodnie z miejscem 
kalosza w szeregu: pod pierwszym – kartonik z jednym krążkiem, pod drugim – z dwoma krążkami
itd. 
Opisują wygląd poszczególnych kaloszy, stosując liczebniki porządkowe: pierwszy kalosz jest... 
drugi jest... 

Policz i ułóż – układają przed sobą tyle patyczków, ile kaloszy ułożymy przed dzieckiem.

Odszukują obrazek z taką samą liczbą krążków, jak liczba usłyszanych uderzeń w bębenek.

Dopełniamy do 6 – dzieci otrzymują paski papieru z różną liczbą przyklejonych kaloszy (wyciętych
z kolorowego papieru). Zadaniem dzieci jest dokleić tyle kaloszy, aby wszystkich było 6. 

4. Zabawa dydaktyczna Jesienne zagadki. Rozwiązanie zagadek słownych. 

Choć ten muzyk nie ma instrumentu w dłoni, 
lecz bębni o dachy i o szyby dzwoni.
Pada, kapie, leje, chlapie, za szybami gada.  
Smutną bajkę, długą bajkę, sennie opowiada. (deszcz) 



Gdy otwarty trzymasz w dłoni,
wtedy cię przed deszczem chroni.(parasol)

Gdy niebo wdzieje szary kubraczek,
a potem rzewnie się rozpłacze
gdzie spadnie łez tych liczba duża, 
tam z wody robi się... (kałuża) 

W czasie deszczu i słoty na nogach je noszę,  
domyślić się łatwo, że są to... (kalosze) 

Płynie po niebie, znasz ją i wiesz, 
że gdy jest ciemna, może być deszcz. (chmura) 

Mokro dziś na dworze, strugi lecą z rynien
więc nie płaszcz założę, tylko... (pelerynę) 

5. Ćwiczenie logorytmiczne Deszczyk wciąż pada. Dzieci powtarzają  rymowankę – najpierw 
wolno, a potem coraz szybciej; ilustrują ją prostym ruchem.

Deszczyk wciąż pada i pada,
więc ruda wiewiórka już,
w spiżarni orzeszki składa,
bo jesień, bo jesień już.

Dzieci naśladują palcami padający deszcz,  podskakują na ugiętych nogach, ręce mają z przodu, 
zgięte w łokciach, przenoszą ręce z lewej strony na prawą stronę, układają orzechy, obracają się 
wokół własnej osi, ręce mają wzniesione do góry, przykucają. 

6. Badanie i opisywanie właściwości fizycznych wody; poszukiwanie przez dzieci odpowiedzi na 
pytanie Jaka jest woda?
Stawiamy przed dziećmi słoik z wodą; dzieci opisują jej wygląd, nalewają ją do pojemników o 
różnych kształtach; obserwują, że woda jest cieczą i przyjmuje kształt naczynia, w którym się 
znajduje.
Badanie rozpuszczalności w wodzie różnych substancji. Rozpoznawanie soli i cukru oraz piasku i 
żwirku po wyglądzie lub smaku. Wrzucanie tych substancji do małych słoiczków z wodą; 
mieszanie, obserwowanie, co się stanie. Sól i cukier rozpuszczają się w wodzie, a piasek i żwirek – 
nie. 
Zabarwianie wody. Płukanie w słoikach z czystą wodą pędzli ubrudzonych w farbach plakatowych: 
żółtej i czerwonej, żółtej i niebieskiej, niebieskiej i czerwonej, obserwowanie zmiany koloru wody 
podczas dokładania kolejnego koloru. 


