
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: „Wielkanoc” 

 

29.03.2021 PONIEDZIAŁEK 

 

1. Na początek dnia zapraszam Was do zabawy ruchowej pt. ,,Zając”: 

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

 

2. „Wielkanoc” – praca z ilustracją. Opisywanie ilustracji. Swobodne wypowiedzi 

dziecka 

 

 

3. „Wielkanoc” – wysłuchanie wiersza aut. B. Formy. Próba odpowiedzi na stawiane 

pytania. Omówienie przygotowań do świąt wielkanocnych: porządkowanie domu, 

wypieki, gotowanie, przygotowanie święconki i świątecznych potraw, dekorowanie 

stołu wielkanocnego, wspólne spędzanie świątecznego czasu z rodziną. 

https://www.youtube.com/watch?v=kLxihO59W3s 

 

4. „Wiosenna gimnastyka” – zabawa muzyczno – ruchowa 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU 

https://www.youtube.com/watch?v=wHBttUjMPHc
https://www.youtube.com/watch?v=kLxihO59W3s
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30.03.2021 WTOREK 

 

 

1. Na początek dnia zapraszam Was do zabawy muzyczno- ruchowej pt. „Ola i Blu”: 

https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY 

 

2. „Wielkanocna pisanka” – zajęcia artystyczno – plastyczne. [Karta pracy nr 1] 

Tworzenie wielkanocnych dekoracji według następujących etapów: 

✓ Wspólne przygotowanie masy solnej. 

✓ Przygotowanie szablonu pisanki. 

✓ Formowanie kulek z masy solnej, wyklejanie szablonu. 

✓ Mocowanie gotowej pracy na patyku lub wstążce. 

 

 

 

31.03.2021 ŚRODA 

 

1. „Poranna gimnastyka” – zestaw zabaw ruchowych. Ćwiczenie dużych grup 

mięśniowych: https://www.youtube.com/watch?v=H0I1BRT3N7M 

 

2. „Tradycje wielkanocne” – film edukacyjny. Poznanie zwyczajów wielkanocnych. 

Dyskusja przedszkolaka. Dzielenie się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami 

w rodzinnym gronie- https://www.youtube.com/watch?v=0QMc-5BvYGw  

 

 

01.04.2021 CZWARTEK 

 

1. „Góry do góry” – zabawa muzyczno - ruchowa. Powitanie, wytwarzanie pozytywnej 

atmosfery dnia: https://www.youtube.com/watch?v=sdQGqO9xuao  

 

2. „Co włożyć do koszyczka” – film edukacyjny połączony z działaniem praktycznym – 

układanie święconki z rodzicami: https://www.youtube.com/watch?v=-2Ce1AeuR-8  
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02.04.2021 PIĄTEK 

 

1. „Głowa, ramiona, kolana, pięty” – zabawa muzyczno – ruchowa: 

https://www.youtube.com/watch?v=l-P0PfiZp9E 

 

2. „Rodzaje pisanek” – film edukacyjny. Porównywanie świątecznych jajek, wskazanie 

różnic i podobieństw występującym między nimi: 

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

 

3. „Jak barwimy jajka?” – domowe doświadczenie. Naturalne barwienie jajek, z 

wykorzystaniem wybranych produktów. Wspólne przygotowanie świątecznych 

kraszanek. 

Kolory barwników:  

◦ brązowy – suche łupinki cebuli, żółty – przyprawa curry, różowy – sok z buraka, 

pomarańczowy – marchew, dynia, niebieski – czerwona kapusta. 

 

 

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 
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