
 

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

odległość . 

Życzę przyjemnej lektury oraz późniejszych zabaw 

GRUPA  III „TYGRYSKI” 

30.03.2020 

1.Zabawcie się w "Wiosennych detektywów" i znajdźcie w domku przedmioty w kolorze 

zielonym 

2.Jeśli dziecko potrafi - policzcie je razem i spróbujcie pogrupować wg kategorii 

(zabawki/ubrania/rośliny etc.) 

3. Jeśli to możliwe - ubierzcie się na spotkanie z Panią Wiosną na zielono 

 

31.03.2020  

1. Na dobry początek dnia trochę ruchu   

https://www.youtube.com/watch?v=cfHFO6vJk9U 

2. Zabawa figurami geometrycznymi – obejrzyj filmik i policz w swoim domu przedmioty o 

kształtach figur wymienionych w filmiku 

https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM 

3. Ułóżcie własną indywidualną ścieżkę sensoryczną  

 

1.04.2020 

1.Wiosenny motyl – wydrukuj, narysuj po śladzie i pokoloruj według własnego pomysłu 

https://www.youtube.com/watch?v=cfHFO6vJk9U
https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM


 



2.Nie możemy wyjechać na dalsze wycieczki lecz to nie przeszkadza żeby poobserwować 

prawdziwe bociany! Zachęcam do częstego zaglądania na te stronę  

https://www.youtube.com/watch?v=T9BXrusZZIw 

3. Zabawcie się   paluszkami utrwalając  liczenie do 10 

https://www.youtube.com/watch?v=AjA2M0hKvAA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2oZLp

GId1Gs51su26dgtkqdcomyGPd894XbkdrycxQW3R2egXt5UOAF3s 

 

2.04.2020 

1. Wspólna zabawa naśladowcza 

https://damianrudnik.com/wychowanie-fizyczne-w-domu-zagraj-w-gre-

przedszkole/?fbclid=IwAR070Z79G0uy7EGg8qz4jzlBCmZlzFK1Gcb-

AHFbs0soFUa7LYHdC73k2JU 

2. Pobawcie się w memo -  literki zrobione własnoręcznie, wykorzystując plastikowe nakrętki 

(gra nr 6), możecie również  skorzystać z innych propozycji  wykorzystania plastikowych 

nakrętek 

https://dzieciakiwdomu.pl/2016/01/jak-kreatywnie-wykorzystac-plastikowe-nakretki-

w-pracy-i-zabawie-z-dziecmi.html 

3. Posłuchajcie  pierwszej części książki „Zezia i Giler” czyta A. Chylińska 

https://www.facebook.com/watch/?v=2833212610095827 

 

3.04.2020 

1. Na początek weekendu  nauka tańca  

https://www.facebook.com/saved/?cref=75&list_id=2926723870711523 

 

2.Piosenka w języku angielskim, którą wszystkie dzieci znają 

https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ&fbclid=IwAR3K7fseHXEOH9KU4Z0

M3Y7TxeKR7lfQ0c5j3ie2_1rzQy4K6b2FSHi_dWw 

 

3. Może czas na wiosenne rozsady kwiatów doniczkowych? Pomóż mamie lub tacie, postaraj 

się starannie nasypać ziemię do doniczek, posadzić sadzonkę i oczywiście nie zapomnij o 

podlaniu.   Staraj się pamiętać o codziennej pielęgnacji, kwiatki podziękują ci oczyszczając 

powietrze w twoim domu i wpłyną korzystnie na twoje samopoczucie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T9BXrusZZIw
https://www.youtube.com/watch?v=AjA2M0hKvAA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2oZLpGId1Gs51su26dgtkqdcomyGPd894XbkdrycxQW3R2egXt5UOAF3s
https://www.youtube.com/watch?v=AjA2M0hKvAA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2oZLpGId1Gs51su26dgtkqdcomyGPd894XbkdrycxQW3R2egXt5UOAF3s
https://damianrudnik.com/wychowanie-fizyczne-w-domu-zagraj-w-gre-przedszkole/?fbclid=IwAR1u22GUDUzKR3Dtaca19g6XUJ9xIbUVRfUmUGcYNWYl2ixC40dqyTyrFYE
https://damianrudnik.com/wychowanie-fizyczne-w-domu-zagraj-w-gre-przedszkole/?fbclid=IwAR1u22GUDUzKR3Dtaca19g6XUJ9xIbUVRfUmUGcYNWYl2ixC40dqyTyrFYE
https://damianrudnik.com/wychowanie-fizyczne-w-domu-zagraj-w-gre-przedszkole/?fbclid=IwAR1u22GUDUzKR3Dtaca19g6XUJ9xIbUVRfUmUGcYNWYl2ixC40dqyTyrFYE
https://dzieciakiwdomu.pl/2016/01/jak-kreatywnie-wykorzystac-plastikowe-nakretki-w-pracy-i-zabawie-z-dziecmi.html?fbclid=IwAR1XoGo78enDpo4DiFR9Uim7R_gQnJFQ0w_OKstmc8G8YZuAYK5cxHRvQu0
https://dzieciakiwdomu.pl/2016/01/jak-kreatywnie-wykorzystac-plastikowe-nakretki-w-pracy-i-zabawie-z-dziecmi.html?fbclid=IwAR1XoGo78enDpo4DiFR9Uim7R_gQnJFQ0w_OKstmc8G8YZuAYK5cxHRvQu0
https://www.facebook.com/watch/?v=2833212610095827
https://www.facebook.com/saved/?cref=75&list_id=2926723870711523
https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ&fbclid=IwAR3K7fseHXEOH9KU4Z0M3Y7TxeKR7lfQ0c5j3ie2_1rzQy4K6b2FSHi_dWw
https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ&fbclid=IwAR3K7fseHXEOH9KU4Z0M3Y7TxeKR7lfQ0c5j3ie2_1rzQy4K6b2FSHi_dWw


Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą strony:  

www.empik.com - Empik udostępnił na dwa miesiące za darmo bazę e-booków i 

audiobooków. 

  

 

 

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

Renata.brzezinska@p28.zabrze.pl 

 

http://www.empik.com/
mailto:Renata.brzezinska@p28.zabrze.pl

