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

odległość .  

Życzę przyjemnej lektury oraz późniejszych zabaw  

 

GRUPA I ,,ŻABKI”  

 

Blok tematyczny: „Wiosna, wiosenka” 

 

12.04.2021 PONIEDZIAŁEK 

1. „Maszeruje wiosna” – zabawa muzyczno – ruchowa, osłuchanie z piosenką, 

swobodny taniec dziecka: https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw 

2. „Jaka jest wiosna” – prezentacja multimedialna. Dyskusja przedszkolaka. Rozmowa 

na temat wiosennych barw, zapachów, smaków na podstawie doświadczeń dziecka i 

prezentowanych ilustracji. Wymienianie skojarzeń związanych z wiosną: 

https://www.youtube.com/watch?v=8I_Yn66Blc8 

 

3. „Wiosenna orkiestra” - rozwiązywanie zagadek dźwiękowych, wydobywanie 

dźwięków z przedmiotów codziennego użytku : 

https://www.youtube.com/watch?v=tIF8J3Mxt4c 

13.04.2021 WTOREK 

1. ,,Tańcz i stop”- zabawa muzyczno-ruchowa. Wytwarzanie pozytywnej atmosfery dnia: 

https://www.youtube.com/watch?v=ItLciLLnbAU&t=6s 

 

2. „Z wizytą w ogródku” – film edukacyjny. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. 

Dyskusja przedszkolaka: https://www.youtube.com/watch?v=HBR3PXKyD3s 

 

3. ,,Wiosenny ogródek”- plastyczne inspiracje. Barwienie kartki papieru kolorową 

bibułą. 
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14.04.2021 ŚRODA 

1. „Była sobie żabka mała” – zabawa taneczna. Swobodny taniec dziecka. 

https://www.youtube.com/watch?v=u0sql4bx4PI 

 

2. „Zwierzęta łąki” – film edukacyjny. Poznanie mieszkańców łąki. Rozwijanie 

zainteresowań przyrodniczych. 

 https://www.youtube.com/watch?v=FjULJR0awaE 

 

3. ,,Ile jest mieszkańców łąki”- zabawa matematyczna. Przeliczanie, dodawanie i 

odejmowanie na konkretach. 

 

15.04.2021 CZWARTEK 

 

1. „Jak choruje Elemelek, jak go leczą przyjaciele” – wysłuchanie opowiadania H. 

Łochockiej. Próba odpowiedzi na stawiane pytania. Kształtowanie postaw 

prozdrowotnych. 

https://www.youtube.com/watch?v=4de6X2OeT1A 

 

2. „Sposoby na zapobieganie chorobie” Rozwijanie świadomości i wiedzy o sposobach 

dbania o zdrowie.  

 

3. „Zdrowa kanapka” – zajęcia kulinarno – manualne. 

Przygotowanie dostępnych produktów i ułożenie własnej wiosennej kompozycji na 

kanapce. 

 

16.04.2021 PIĄTEK  

 

1. „Ruch to zdrowie!” Poranna gimnastyka dla lepszego samopoczucia 

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

pmG45LdGKw&list=PLHAKYSUVjpEDUhVP64bO35P8EWpU-hEHR&index=3 

 

2. „Jakie zwierzę wydaje ten odgłos”-  zagadki słuchowe rozwijające spostrzegawczość 

dziecka. 

https://view.genial.ly/606de7c62aa56f0d119518b9/interactive-content-zagadki-

dzwiekowe-odglosy-na-wsi 

 

3. „W poszukiwaniu kwiatów i roślin”- zaznaczanie na karcie pracy roślin i kwiatów 

odnalezionych podczas spaceru. 
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Codziennie czekam i gorąco proszę o informację zwrotną co do tego, jak 

poradziliście sobie z tymi wspólnymi zajęciami. Mogą to być opisy, fotografie, czy 

krótkie filmy. 😊 

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

martyna.siomek@p28.zabrze.pl 

 

 

 

 


