
PIĄTEK – ostatni dzień zdalnego nauczania!! 

 

Dziś czas na zajęcia z naszego Kącika dobrego Startu! TAJEMNICZA PACZKA -  Wiem że niektórzy z was 

już zrobili tą kartę pracy! Ważne aby podczas kreślenia wzoru śpiewać piosenkę (tak zakłada nasza metoda 

Marii Bogdanowicz) późniejszym krokiem jest wykonanie nauczonego wzoru na karcie pracy. Tym razem 

rysujemy „tajemniczą paczkę na stryszku u babci” Czy wy  też macie takie „tajemnicze miejsca” :) 

 

Dla tych którzy już zeskanowali kod QR z kart pracy piosenka jest już znana dla tych którym się nie udało 

albo nie mają kart pracy podeślę piosenkę nagraną telefonem niestety nie udało mi się skopiować pliku do 

odtworzenia. Dlatego zachęcam do pobrania aplikacji i odtwarzania samodzielnego piosenek. 

 

Wzór można kreślić na kartce, w powietrzu, na tacy z wysypaną kasz, można malować go farbą lub wg 

własnego pomysłu! Rączka niech ćwiczy na wiele sposobów. 

 

• Treść piosenki pt „Tajemnicza paczka” 
 

Lubię iść na babci stryszek 

choć się trochę boję myszek 

 

Dzisiaj tam poszedłem z rana 

patrzę – paczka zawiązana 

 

Bardzo mnie interesuje 

co w jej środku się znajduje. 

Może książki lub korale? 

Może są tam listy stare? 

 

Ref. Lecz nie ruszam paczki tej 

bo to skarby babci mej x2 

 

• Pytania do piosenki: 
Co oznacza słowo „stryszek” 

Jakie zwierzątka grasowały się na stryszku? 

W jakiej części domu znajduje się stryszek? 

Jakie inne pomieszczenia w domu znasz? 

 

Po wysłuchanej piosence zapytaj dziecko: Co jest w paczce? Jak myślicie co mogło się znajdować w 

tajemniczej paczce na stryszku u babci? 

 

Rodzice możecie zabawić się z dzieckiem. Przygotować trzy małe kartoniki do których schowacie np. 

korale, listy, książki. Zadaniem dziecka jest potrząsać i spróbować odgadnąć do znajduje się w środku. 

 

• „Paczka ze sznurka” - dzieci otrzymują 4 sznurki i układają na podłodze kwadrat symbolizujący 

paczkę a następie chodzą po obwodzie bosymi stopami ( stopa za stopą)Przy drugim powtórzeniu 

maszerują w rytmie piosenki o paczce. 
• „Spostrzegawcze oko” - ćwiczenie pamięci. R. układa pięć przedmiotów w dowolnej kolejności na 

stoliku/podłodze przed dzieckiem. Dzieci zapamiętują ich ustawienie. Następnie  zamykają oczy i R. 

zamienia przedmioty miejscami. W jednym z wariantów zabawy R. zamienia jeden z przedmiotów 

na inny, podobny. Dzieci próbują przywrócić ustawienie które zapamiętały. 

• „Gdzie dotykam” - R. prosi dziecko żeby zamknęło oczy  i położyło dłoń swobodnie przed sobą. 

Następnie R dotyka palcem dłoni w dowolnym miejscu. Gdy R. cofa rękę dziecko bez otwierania 

oczu pokazuje palcem miejsce gdzie poczuło dotyk. 

• OKO – propozycja pracy plastycznej. Dzieci przyglądają się w lusterku i próbują określić 

kolor swoich oczu. Następnie ozdabiają szablon oka – do druku wg własnego koloru i 

doklejają rzęsy wycięte z papieru. Można wyciąć małe czarne trójkąty lub paski (pomagają 

rodzice) dla dzieci bez możliwości wydrukowania można pomoc naszkicować oko i w ten 



sam sposób pracują. 

 

Powodzenia i życzę udanego dnia! W poniedziałek widzimy się w przedszkolu!! :) 


