
 

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

odległość . 

Życzę przyjemnej lektury oraz późniejszych zabaw 

GRUPA  V  „NIEDŹWIADKI”   

BLOK TEMATYCZNY:  „Oznaki wiosny ”. Dostrzegamy zmiany zachodzące  

w przyrodzie 

 

14.04.2020 

1. „Kwiecień plecień ,bo przeplata, trochę zimy, trochę lata”  -  zapoznanie z przysłowiem, 

rozmowa na jego  temat, wyjaśnienie znaczenia przysłowia. Przypomnienie pór roku. 

2. „Kwietniowa pogoda” – praca plastyczna – technika wykonania pracy dowolna  

3. „Pomiary pogody” – zapoznanie z przyrządami meteorologicznymi, karta pracy – zad 1 str. 

48, 49 (6 –latki) 

 

15.04.2020 

1. „Kogo budzi wiosna?” –  wymienienie nazw  zwierząt, które w okresie zimy zapadły w sen 

zimowy i przebudziły się na wiosnę. Klasyfikacja  zwierząt  pod względem  gatunku  : ssaki, 

ptaki lub innej cechy wspólnej np. wydawane odgłosy,  ilość kończyn, ubarwienie,  

2. „Nikt mnie więcej nie zobaczy” – wysłuchanie   opowiadania czytanego przez osobę 

dorosłą, rozmowa na temat jego treści.   

W. Bieriestow „Nikt mnie więcej nie zobaczy”    (opowiadanie nr 6) 

http://boberkowy-world.blogspot.com/2014/05/mieszkancy-aki-literatura-do-zajec.html 

Cykl życia motyla 

http://apollo.natura2000.pl/motyle.php?dzial=2&kat=11 

3. „Wiosenne rytmy” – karta pracy zad 1 str. 52 (6 –latki) 

 

16.04.2020  

 1. „Wiosna” – A. Vivaldi - odtworzenie ruchem  wysłuchanego utworu  muzycznego.  

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o  

 

http://boberkowy-world.blogspot.com/2014/05/mieszkancy-aki-literatura-do-zajec.html
http://apollo.natura2000.pl/motyle.php?dzial=2&kat=11
https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o


2. „Wiosenna orkiestra” – zabawa rytmiczna. Wykonanie  instrumentu  muzycznego  z 

materiałów dostępnych w domu np. łyżki, miska itp., zagranie na nim własną interpretację  

utworu „Wiosna” – A. Vivaldi 

3. „Czytamy” – odczytywanie sylab, wyrazów i zdań, utrwalenie poznanych liter, karta pracy 

zad 1,2 str.50, zad 1 str. 51 (6-latki) 

4.„Czytamy” – odczytywanie rebusów wyrazowo-obrazkowych, karta pracy str. 54(6-latki) 

 

17.04.2020 

1. „Świat deszczem malowany” – słuchanie wiersza, rozmowa na temat jego treści, określanie 

i przyporządkowywanie kolorów 

http://przedszkole15bedzin.com.pl/index.php/sample-sites/misie/170-misie-2020/816-ach-ta-

pogoda-misie-6-04 

2. „Tęczowy most” – malowanie palcami w zespołach oraz tworzenie kreatywnych 

opowiadań  

3. „Spacer bociana” – ćwiczenie uwagi  na karcie pracy  zad. 1 str. 55 (6-latki) 

 

 

Wydawnictwo Nowa Era udostępniło dla rodziców i opiekunów materiały dostępne  

 (bez logowania) na stronie: https://www.nowaera.pl/naukazdalna/wychowanieprzedszkolne 

 

 Bardzo chętnie zobaczę jak sobie radzicie z wykonywaniem zajęć w domu.  

Z niecierpliwością czekam na Wasze krótkie filmiki czy fotografie, które proszę wysyłać na 

podany adres e-mail: agata.zgorska@p28.zabrze.pl 
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