
TYDZIEŃ X.  21 maj 2020 r. (czwartek) 

Szczęść Boże! 

Witam Was Wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnej pracy. 

Modlimy sią za naszą Ojczyznę, za Wasze rodziny 

 oraz ustanie pandemii.  

 

 

„Zdrowaś Maryjo łaski pełna,  

Pan z Tobą.  

Błogosławionaś Ty między 

niewiastami  

i błogosławiony owoc żywota 

Twojego, Jezus. 

Święta Maryjo, Matko Boża,  

módl się za nami grzesznymi,  

teraz i w godzinę śmierci naszej.  

Amen.” 

O Maryjo bez grzechu poczęta,  

módl się za nami,  

którzy się do Ciebie uciekamy. 

 

 

Pamiętamy też o nabożeństwie Majowym i śpiewamy  

Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny. 

https://www.youtube.com/watch?v=9FXrcJzhdTA 

 

Temat dzisiejszego dnia to: „JAK POZBYĆ SIĘ STRACHU?”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9FXrcJzhdTA


■   I na początek dobrze już nam znane ćwiczenia poranne, które zwiększą 

sprawność fizyczną dziecka, ćwiczenie koordynacji ruchowej oraz rozwijanie 

współpracy. 

1. „Koty na parapecie” – dziecko chodzi na czworaka (na kolanach i dłoniach) po 

pokoju, rozglądając się uważnie. Na hasło osoby dorosłej.: „Kotki na 

parapecie” zwijają się w kłębek i leżą nieruchomo aż do momentu, gdy usłyszą 

następne zawołanie.: „Kotki na spacer”.  

2. „Ruchomy dywan” – dziecko leży na dywanie z rękoma blisko ciała. Na hasło 

osoby dorosłej, dziecko przetacza się w jedną stronę w taki sposób, by nie 

wpaść na jakiś mebel. Kiedy doturla się do ściany, próbuje przetoczyć się  

w drugą stronę.  

3. „Tydzień” – dziecko stoi na dywanie, nogi są złączone. Zadaniem dziecka jest 

przeskakiwanie do przodu i do tyłu z jednoczesnym wymawianiem nazw dni 

tygodnia.  

4. „Wahadło” – dzieci stoi na dywanie, nogi w lekkim rozkroku, ręce na biodrach. 

Przenosi ciężar ciała z jednej nogi na drugą, huśtając się jak wahadło.  

5. „Głaz” – dziecko siedzi z innymi domownikami w kole w siadzie skrzyżnym. 

Ręce wyprostowane w łokciach trzyma nad głową. Zadaniem dziecka jest jak 

najwolniejsze przeniesienie wyobrażonego ciężkiego głazu trzymanego  

w rękach na głowę. Kiedy to nastąpi – w podobny sposób ma unieść 

wyobrażony głaz aż do wyprostowania łokci. Przypominam, by dziecko 

nabierało powietrza nosem, a wypuszczało je ustami. 

 

Pamiętajcie cały czas o przestrzeganiu zabiegów higienicznych  

po zabawie i przed posiłkami,  

czyli o myciu rąk oraz zębów po posiłkach. 

                     



■   „Piórka naszych uczuć” – do zabawy będą potrzebne sztuczne piórka  

w różnych kolorach. Zadaniem dziecka jest wyrazić emocje, o których opowiada 

za pomocą układu piórek i rąk. Wyraźcie piórkami, jak się czujecie, kiedy np.: 

boicie się wielkiego psa, bawicie się z koleżankami lub kolegami w przedszkolu, 

stłukliście kolano, zgubiliście ulubioną zabawkę, przytula was mama.  

Kolor piórek również ma znaczenie. 

                                                         

■   „Tajemnicza przesyłka” – zabawa polegająca na tym, że ktoś zostawił pod 

drzwiami domu przesyłkę. Rodzic prosi dziecko o sprawdzenie, co się w niej 

znajduje. Mówi, by jeszcze nie rozpakowywać zaklejonego pudełka, lecz 

sprawdzić jego zawartość przez włożenie ręki w otwór widoczny z boku.  

Cała zaimprowizowana sytuacja ma doprowadzić do nazwania przez dziecko 

emocji, które towarzyszą mu w trakcie poznawania zawartości pudełka.  

Osoba dorosła w domu może pomóc dziecku podsumować tę część zabawy 

pytaniami: Czy to było przyjemne doświadczenie – sięgać ręką do pudełka,  

w którym nie wiadomo, co się znajduje? Co czujesz w tym momencie? Czy ktoś  

odczuwał niepokój lub strach? Co można byłoby zrobić inaczej, żeby zmniejszyć 

napięcie i lęk towarzyszący nieznanemu doświadczeniu? Po rozmowie następuje 

otwarcie pudełka. W środku znajdują się materiały niezbędne do stworzenia gry 

planszowej „Stonoga”: brystole, mazaki, obrazki przedstawiające mimikę osób 

wyrażających różne emocje, guma mocująca, kostka do gry. 

 

■   

 

  Wzór przygotowanej wcześniej 

instrukcji obrazkowej, na której 

pokazane jest, jak stworzyć grę 

planszową „Stonoga”. 

 

 

 

 

k 

START 

„Stonoga” 



Przykładowa instrukcja:  

1. Zdjęcie lub obrazek przedmiotów niezbędnych do pracy – brystol, mazak, 

obrazki przedstawiające emocje, kostka do gry, pionki, guma mocująca;  

  

2. Rysowanie na brystolu kształtu dużej stonogi.    

 

3. Podzielenie kształtu stonogi na pola planszy tak duże, by zmieściły się na nich 

pionki;  

4. Przyczepianie za pomocą masy mocującej na niektórych polach 8–10 obrazków 

wyrażających emocje.  

Po zakończeniu prac nad planszą dobrze by było, aby dziecko spróbowało 

opowiedzieć, na czym może polegać ta gra, bo przecież tworzy zasady gry 

i przystępuje do rozgrywki.       

 

START 

k 

Przy jej głowie napis 

START 

Przy odwłoku napis 

META 



■ „Lisi ogon” – proponuję zabawę ruchową, zachęcając dziecko do 

wypowiadania treści wiersza. Dziecko stoi w półkolu naprzeciwko innej osoby. 

Proszę o powtarzanie rymowanki zawartej w opowiadaniu oraz ilustrowanie jej 

treści ruchem (kilka powtórzeń).  

Bo strach to tylko przebranie,                      (gest rozkładania rąk, dłonie otwarte, 

                                                                        wyprostowane)  

I groźne zakłada maski                                 (dotykanie twarzy, przesuwanie  

                                                                       dłoni od czoła do brody)  

lecz zadaj sobie pytanie,                               (gest rozkładania rąk, dłonie   

                                                                        otwarte, wyprostowane)  

na jakie czeka oklaski?                                 (składanie dłoni jak do oklasków) 

Stres karmi się naszym strachem                  (podnoszenie dłoni do ust,    

                                                                        pokazywanie gestu jedzenia)  

Jak gołąb na dachu bułką.                              (podnoszenie dłoni do ust,  

                                                                         pokazywanie gestu jedzenia)  

Wystarczy jednym zamachem                       (gest zrzucania czegoś z półki,  

                                                                         szeroki zamach jedną,  

                                                                         następnie drugą ręką na zmianę). 

Przegonić go jak kurz z półki.  

 

■    „Nie rozśmieszaj mnie” – dziecko dobiera się w parę z drugą osobą. Siadają 

naprzeciwko siebie. Jedno z nich usiłuje być poważne i za wszelką cenę stara się 

nie uśmiechać. Drugie ma za zadanie rozśmieszyć partnera. Kiedy mu się to uda, 

następuje zamiana ról. Po zakończeniu ćwiczeń w parach proszę, aby spróbowali 

odpowiedzieć na pytania: Co czułeś/czułaś w trakcie tego ćwiczenia? Czy łatwo 

było zachować powagę? Co ci w tym pomagało, a co utrudniało to zadanie.  

 

■ Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 22b. 

Polecenie z tej strony dotyczy pokolorowania obrazku zgodnie z kodem,  

a dowiesz się, dlaczego Adam jest zdenerwowany. 

■ Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 23a.  

Mamy labirynt. Proszę przeprowadź Adę do rodziców w taki sposób, aby zebrała 

przedmioty, dzięki którym złagodzi swój strach przed odgłosami burzy. Jakie to 

przedmioty? Które z nich pomogłyby tobie? 

 



Przypominam o KONKURSIE  - Setne urodziny Jana Pawła II, 18 maja 2020. 

Temat: TORT dla Jana Pawła II. 

Zdjęcia należy przesyłać do 22 maja na adres mailowy: 

anna.raszewskaa@gmail.com 

 

Życzę wszystkim dobrego dnia oraz miłej i owocnej pracy! 

 

■    A dla chętnych dodatkowe karty pracy i kolorowanki. 

     Narysuj buzie po śladzie. Nazwij uczucia, które wyrażają. W dużej ramce 

narysuj jak się dziś czujesz. 

 

mailto:anna.raszewskaa@gmail.com


Jeśli wypadnie określona liczba oczek na kostce, to wykonaj określone zadanie. 

 



 


