
Drodzy Rodzice oto kilka propozycji  zajęć z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość . 

Życzę przyjemnej lektury oraz późniejszych zabaw 

  

GRUPA  IV  „KACZUSZKI”   

 

Poniedziałek 30.03.2020 

 

1. ,,Forsycje” – słuchanie piosenki w wykonaniu Michała Bajora, oglądanie obrazków 

forsycji, podziwianie ich piękna: https://www.youtube.com/watch?v=uAWkOEBHlW0 

 

2. ,,Gałązka forsycji” – praca plastyczna. Stemplowanie drucikiem lub palcem żółtych 

plam na narysowanej gałązce : https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/04/wiosenna-praca-

plastyczna-forsycja/ 

 

Chętnie zobaczę wasze gałązki forsycji 😊 Zdjęcia prac można wysłać na mój adres 

email: martyna.siomek@p28.zabrze.pl 

 

3. Wiosenne zabawy sylabowo-głoskowe 

• Nazwij obrazki zamieszczone w rzędzie. 

• Podziel nazwy obrazków na sylaby. 

• Wypowiadaj głoski na początku i końcu każdej nazwy obrazka. 

• Ułóż nazwę  z pierwszych głosek w nazwach obrazków zamieszczonych w 

rzędzie. Jakie ci wyszło rozwiązanie?       

 
    

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uAWkOEBHlW0
https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/04/wiosenna-praca-plastyczna-forsycja/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/04/wiosenna-praca-plastyczna-forsycja/


Wtorek 31.03.2020 

1. Posłuchaj piosenki na dziś i spróbuj zaśpiewać razem z dziećmi: 

https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY&list=PLo_XHxymHHYGhhNe9JYTNmz4zeG

odWDFw&index=3 

 

2. ,,Wiosenne przebudzenie” – Obejrzyjcie animacje i wyjaśnijcie co znaczy przysłowie 

"W marcu jak w garncu" : http://scholaris.pl/resources/run/id/49575 

 

3. ,,Dodawanie i odejmowanie”-zabawy matematyczne 

Pomoce ( kółko wycięte z kartonu i 10 spinaczy do bielizny) 

Dziecko bierze kółko wycięte z kartonu i 10 spinaczy do bielizny. Przypina i zdejmuje 

spinacze zgodnie z instrukcja rodzica. 

• Umieść na kółku 2 spinacze. Dołóż jeszcze 2 spinacze. Ile spinaczy masz na kółku?  - 

Dołóż do spinaczy na kółku jeszcze 2 spinacze. Ile masz spinaczy razem? 

 

• Zabierz z kółka 4  spinacze . Ile spinaczy zostało? - Dołóż do spinaczy na kółku 4 

spinacze i jeszcze 4. Ile teraz masz spinaczy? 

 

 

• Zdejmij spinacze z kółka i ułóż je w dwóch rzędach tak, aby w każdym z nich było 

tyle samo spinaczy. Po ile spinaczy jest w każdym rzędzie? 

 

• Odlicz 9 spinaczy i ułóż je w 3 rzędach tak, aby w każdym z nich było tyle samo 

spinaczy. Po ile spinaczy jest w każdym rzędzie? 

 

4. Dorysujcie drugą połówkę obrazka: 

http://proliberis.org/images/dla_dzieci/pdf/pro_liberis_draw_09.jpg 

 

Środa 01.04.2020 

 

1. Zabawy z głoskami ,,z”, ,,h” – poszukiwanie wyrazów, które zaczynają się tymi 

głoskami, kojarzenie głosek z literami, poszukiwanie ich w piśmie drukowanym: 

książkach, gazetach, na klawiaturze. 

 

2. Układanie liter z różnych przedmiotów(sznurka, korków), pisanie liter w powietrzu, 

na kaszy. 

 

3. Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy str. 28 i 29 

 

 

4. Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy str. 68 i 69 

https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY&list=PLo_XHxymHHYGhhNe9JYTNmz4zeGodWDFw&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY&list=PLo_XHxymHHYGhhNe9JYTNmz4zeGodWDFw&index=3
http://scholaris.pl/resources/run/id/49575
http://proliberis.org/images/dla_dzieci/pdf/pro_liberis_draw_09.jpg


Czwartek 02.04.2020 

1. Posłuchajcie opowiadania Agaty Widzowskiej ,,Łąka” i porozmawiajcie o jego treści : 

https://www.youtube.com/watch?v=j-POeJHTbTo 

• Gdzie poszły dzieci na spacer? 

• Jakie zwierzęta można spotkać na łące? 

• Kto mieszka w głębokich tunelach ? 

• Co rośnie na łące? 

• Czego nauczyły się dzieci po powrocie do przedszkola?  

 

2. ,,Mieszkańcy łąki” – Przyporządkujcie wyrazy do obrazków.-czytanie globalne : 

http://learningapps.org/watch?v=puhyyqc3501 

 

3. Teraz czas na piosenkę  w języku angielskim, którą wszystkie dzieci znają: 

https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ&fbclid=IwAR3K7fseHXEOH9KU4Z0M3Y7

TxeKR7lfQ0c5j3ie2_1rzQy4K6b2FSHi_dWw 

 

4. Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy str. 70 i 71 

 

 

Piątek 03.04.2020 

1. ,,Kolorowe kwiaty”- dziś w prostym eksperymencie sprawdzimy jak sprawić, aby 

kwiaty zmieniły kolor. 

Do naszego doświadczenia potrzebujemy kilka białych kwiatów, szklanki z wodą i 

barwniki. Najlepsze są intensywne barwniki spożywcze, ale podobne efekty uzyskamy z 

barwnikami do jajek lub  z wodą zabarwioną bibułą. 

1) Nalej do szklanki wodę 

2) Dodaj do szklanki z wodą barwnik 

3) Wsadź do szklanki kwiaty i zobacz co się stanie (Kwiaty nabierają intensywnej 

barwy po około dobie) 

 

Jestem bardzo ciekawa jak wyglądają wasze kwiaty😊. Zdjęcia można wysłać na mój 

adres email: martyna.siomek@p28.zabrze.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=j-POeJHTbTo
http://learningapps.org/watch?v=puhyyqc3501
https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ&fbclid=IwAR3K7fseHXEOH9KU4Z0M3Y7TxeKR7lfQ0c5j3ie2_1rzQy4K6b2FSHi_dWw
https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ&fbclid=IwAR3K7fseHXEOH9KU4Z0M3Y7TxeKR7lfQ0c5j3ie2_1rzQy4K6b2FSHi_dWw


2. Teraz pora na trochę ruchu. Spróbuj ćwiczyć razem z dziećmi: 

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8 

 

3. ,,Wiosenna łąka’’- spróbujcie ułożyć puzzle: 

http://www.puzzleonline.eu/puzzleonlineWidoki.php?id=4952&menu=1&fbclid=IwAR1CGGL

N8357x_t89unpIkUYc2Nx_8mroxNruzh58zkMWPaLuMtQpgYDHHw 

 

 

4. Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy str. 72 i 73 

 

 

 

Polecam również zajrzeć na poniższe strony: 

https://www.domowyprzedszkolak.pl/ 

https://www.lulek.tv/ 

www.pisupisu.pl 

Zawierają ciekawe, darmowe zabawy i gry edukacyjne. 

 

 

By zapewnić wymianę bieżących  informacji , poniżej podaję  Państwu  adres  email.  

martyna.siomek@p28.zabrze.pl 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8
http://www.puzzleonline.eu/puzzleonlineWidoki.php?id=4952&menu=1&fbclid=IwAR1CGGLN8357x_t89unpIkUYc2Nx_8mroxNruzh58zkMWPaLuMtQpgYDHHw
http://www.puzzleonline.eu/puzzleonlineWidoki.php?id=4952&menu=1&fbclid=IwAR1CGGLN8357x_t89unpIkUYc2Nx_8mroxNruzh58zkMWPaLuMtQpgYDHHw
https://www.domowyprzedszkolak.pl/
https://www.lulek.tv/
http://www.pisupisu.pl/

