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

wg pedagogiki Froebla na odległość . 

Życzę przyjemnej lektury oraz późniejszych zabaw 

GRUPA  II „ZAJĄCZKI” 

  

30.03.2020 /poniedziałek/ 

1. Posłuchajcie opowiadania „Nocne kłopoty zabawek Doroty” E. Ostrowskiej. 

https://docer.pl/doc/vc81 

2. Postaraj się aby każda zabawka, która mieszka w twoim pokoju trafiła do „ swojego domku”, 

(miejsca przez ciebie wyznaczonego). Sprawdzaj wieczorem, przed pójściem spać, czy na pewno 

każda z nich trafiła już we właściwe miejsce. 

31.03.2020/wtorek/ 

1. Policz ile masz  misiów spróbuj ułożyć tyle samo guzików. Układaj jeden do jednego. 

2. Zatańcz z ulubionym misiem do wybranej rytmicznej piosenki.  

3.Piosenka w języku angielskim, którą wszystkie dzieci znają 

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

M3Y7TxeKR7lfQ0c5j3ie2_1rzQy4K6b2FSHi_dWw 

 

01.04.2020/ środa/ 

1. Zabaw się dziś w teatr. Poproś rodziców aby przygotowali ci rzeczy w które będziesz mógł              

( mogła)się przebierać . Postaraj się samodzielnie zapinać guziki, zasuwać suwaki i zapinać zatrzaski. 

Zrób wesołą rewię mody dla wszystkich domowników.                                                               

2. Posłuchaj wiersza „Wiosna idzie” E. Szelburg Zarębiny  stwórz  własną improwizacje muzyczno- 

ruchową. Wykorzystaj do tego garderobe mamy lub taty. 

http://gabriellas.prv.pl/E.Szelburg_Zarembina/Wiosna_idzie_E.Szelburg_Zarembina.html 

( Jeśli chcesz pochwalić się swoją pracą, poproś mamę lub tatę niech zrobi zdjęcie i prześle na 

poniższy a-mail  jolanta.detmer@p28.zabrze.pl  będzie mi bardzo miło 

02.04.2020/czwartek/ 

1. Ułóż wiosenne kwiatki z materiałów znalezionych w domu ( guzików, patyczków, wykałaczek, 

koralików, makaronu, tasiemek, gumek do włosów lub innych przedmiotów które znajdziesz w domu) 

2. 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.   

https://docer.pl/doc/vc81
https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ&fbclid=IwAR3K7fseHXEOH9KU4Z0M3Y7TxeKR7lfQ0c5j3ie2_1rzQy4K6b2FSHi_dWw
https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ&fbclid=IwAR3K7fseHXEOH9KU4Z0M3Y7TxeKR7lfQ0c5j3ie2_1rzQy4K6b2FSHi_dWw
http://gabriellas.prv.pl/E.Szelburg_Zarembina/Wiosna_idzie_E.Szelburg_Zarembina.html
mailto:jolanta.detmer@p28.zabrze.pl


Staraj się pamiętać o codziennej pielęgnacji, kwiatki podziękują ci oczyszczając powietrze w twoim 

domu i wpłyną korzystnie na twoje samopoczucie. 

03.04.2020/piątek/ 

1. Poproś mamę lub tatę aby pomogli ci zbudować tor przeszkód, wykorzystaj do tego sprzęty 

dostępne w domu ( krzesło, pufa, 3 małe poduszki, miska, sznurek, prześcieradło) 

- przeczołgaj się pod krzesłem 

- przeskocz przez poduszkę 1raz, 2 i 3 

- przejdź po sznurku jak po równoważni 

- stań ostrożnie na pufe z rozłożonymi rękoma w celu utrzymania równowagi 

- rzuć celnie piłeczką do miski ( możesz tez wykonać papierową kulkę jeśli nie masz piłki) 

- wykonaj  pięć przysiadów  

- schowaj się starannie pod prześcieradło tak abyś nie był widoczny zostań tam chwilkę. 

Oczywiście zawsze możecie wymyśleć swoją propozycje toru przeszkód. 

2. Posłuchaj muzyki relaksacyjnej” Śpiew ptaków” 

https://www.youtube.com/watch?v=9INVrVQRpus 

 

 

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.  

jolanta.detmer@p28.zabrze.pl 

 

 

http://www.empik.com/
mailto:jolanta.detmer@p28.zabrze.pl

