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1. „Rozmowa” – słuchanie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej.

Dryń! Telefon!
– Cześć. Tu babcia.
– O! Dzień dobry!
– Dobra Żabcia…
– Ja nie jestem Żabcią, babciu!
– Wiem, Haneczko… Nie rusz, Żabciu!
Haniu, wiesz kto ze mną mieszka?
– Kot!
– Nie tylko! Mam też pieska!
– Pieska? Ale fajnie, babciu!
– Hau! Hau! Hau! Hau! Spokój, Żabciu!
– A co na to Mruczek mówi?
– Wiesz, od razu ją polubił.

– Tego pieska dał ci dziadek?
– Nie, Haneczko. To przypadek…
W internecie przeczytałam,
że ktoś psa przy poczcie znalazł.
No i odwiózł do schroniska.
Żal mi się zrobiło psiska…
Pan przywiązał go na sznurku.
I zostawił. Tuż przy murku.
Dwa dni siedział psiak pod drzewem…
– Jak tak można, babciu?
– Nie wiem…
Może kapcie pogryzł panu?
Odgryzł frędzle od dywanu?
Może głośno szczekał w domu?
Albo już się znudził komuś?
Siedział, siedział, czas uciekał,
a pies wciąż na pana czekał.
– Psy i koty nam ufają –
jak kochają, to kochają…
– Mogę wpaść do ciebie, babciu?

– Dobrze, Haniu! Chodź tu, Żabciu…

Rozmowa na temat wiersza. Dziecko pytania: Kto rozmawiał przez telefon? O czym babcia mówiła 
Hani? Skąd babcia dowiedziała się o piesku? Jak nazywał się piesek?

2. „Telefony alarmowe” – zabawa dydaktyczna.    Przypomnienie dzieciom numerów telefonów
alarmowych. 
Pogotowie –  999
Straż Pożarna – 998
Policja – 997
Telefon alarmowy – 112

3. Praca w KP3 s.29 – rozwijanie percepcji wzrokowej i grafomotoryki. 
Dziecko doprowadza chłopca do dziewczynki zgodnie z podanym kodem. Zaznacza jego drogę 
czerwoną kredką według wzoru. W drugim zadaniu dziecko w każdej pętli skreśla to, co nie 



pasuje. /5-latki/

4. "Muzyczna gimnastyka"( kliknij-)Gimnastyka 

5. Skojarzenia – rodzic podaje dziecku nazwę urządzenia, a ono mówi, co mu się z tą nazwą 
kojarzy np. - komputer – gry, mikser – ciasto itp. 

6. „Gdzie jest komputer, a gdzie telefon?” – zabawa słuchowa. 
Rodzic czyta tekst, zadaniem dziecka jest uważnie słuchać. Gdy w tekście usłyszy słowo komputer 
– naśladuj rękoma pisanie na klawiaturze,gdy usłyszą słowo telefon – jedną rękę przykłada do ucha 
i mówi halo.
Mama Stasia pracuje w domu. Ona pracuje zdalnie i wykorzystuje komputer. Tata Stasia
ma komputer w telefonie. Jego telefon to taki mały komputer – smartfon. Staś jest mały
i nie ma komputera. Mama czasem włącza mu gry na komputerze, ale Staś chciałby więcej.
Mama uważa, że dzieci nie mogą długo bawić się komputerem. Lepsze są klocki i malowanki.
Tata Stasia ma grę w swoim telefonie i pozwala Stasiowi w nią grać. Ale bardzo rzadko.
O! Coś dzwoni! To telefon taty. Do taty dzwoni babcia. Ona też ma telefon. Staś mówi:
Jak urosnę, to sobie kupię komputer i telefon. 

7. Praca w ZG52 – ćwiczenia manualne. Dziecko odszukuje figury, z których jest zbudowany 
telefon, i koloruje je według wzoru. Przygląda się zdjęciom telefonów. Otaczają pętlą ten, który 
najbardziej przypomina mu telefon pokazany na górze. Następnie dziecko rysuje szlaczek
po śladzie. 

8. „Piosenka małych odkrywców” – utrwalenie  piosenki 
https://www.youtube.com/watch?v=PT3fUHHWm0w

Próbuj śpiewać razem z dziećmi.

Powodzenia i do zobaczenia w poniedziałek w przedszkolu.

https://youtu.be/n7OIPFcyZRU
https://www.youtube.com/watch?v=PT3fUHHWm0w

