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Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe 

(MEN)  
https://rozrywka.tvp.pl/47090255/telewizja-polska-blizej-dzieci-i-mlodziezy%20- 

https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom 

https://www.gov.pl/web/edukacja/wesola-nauka-w-tvp2 

Grupy wiekowe:  

3 i 4 latki (gr. I, II, III, IV, V, XI, XII) 

5 i 6 latki (gr. VI, VII, VIII, IX, X)  

Okres realizacji: 15.06.2020r. do 19.06.2020r. 

Kochane dzieci, każdego dnia widzimy jak pięknie pracujecie. Podziękujcie swoim 

rodzicom za to, że są z Wami, pomagają i zachęcają do pracy. Na ten tydzień mamy 

dla Was kolejne  niespodzianki, ale to rodzice zdecydują ile czasu macie poświęcić 

na wykonanie zadań. Najlepiej uczyć się przez zabawę i tej wyśmienitej zabawy 

życzymy Wam najwięcej. Bądźcie zdrowe. Tęsknimy!  

 

Tematyka kompleksowa: WSTĘP DO LATA   

Jesteśmy już jedna nogą w lecie …na wakacjach. Dlatego nasze propozycje są mocno 

artystyczne i niezwykle wciągające …ale pamiętajcie …wybierzcie to co chcecie 

 

Temat dnia 15.06.2020 – Rośliny mogą leczyć 

1. Poranne czynności higieniczne – mycie ząbków, dokładne mycie rączek i buzi  przy  piosence  - 

Piosenka poranna 

2. Proponowane wprowadzenie każdego dnia: 

3. Samodzielne ubieranie (zachęta i koniecznie pochwała) 

4. Śniadanie wykonane wspólnie z rodzicami …może owsianka z owocami sezonowymi ? 

     
5. Poranne ćwiczenia  - Przywitanie i rozgrzewka 

6. Chodzenie pod dyktando” – zabawa ruchowa, której celem jest utrwalenie kierunków – dziecko  

ustawiają się w pewnych odstępach od rodzica, a następnie wykonują polecenia np.: 

 Zrób trzy kroki w przód, 

 obróć się w lewo, 

 kucnij, 

 wstań, 

 zrób trzy kroki w prawo, 

 

https://rozrywka.tvp.pl/47090255/telewizja-polska-blizej-dzieci-i-mlodziezy%20-
https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom
https://www.gov.pl/web/edukacja/wesola-nauka-w-tvp2
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=piosenka+poranna
file:///C:/Users/Mariola%20Wasilewska/Downloads/1.%09https:/www.youtube.com/watch%3fv=l78D-0TKWBM&feature=emb_title


 podskocz, 

 zrób dwa kroki w tył  i obróć się w prawo. 

 kucnij i podnieść prawą rękę. 

 wstań i dotknij lewego ucha. 

 

7.  Gdzie mieszkają roślinki i owady? Jest tam dużo trawy …brzęczą pszczoły …kwiaty kiwają 

główkami …tak …na łące! 

Zapraszamy na łąkę . Muzycy z Muzykat (Fb)zadbali o to abyście doświadczyli uczty dla uszu … 

słuchajki i muzykajki…kogo lub co usłyszycie? 

"Kolorowa łąka cz.1"                         

"Kolorowa łąka cz.2" 

 

 

8. Jak rośliny mogą leczyć ? Zioła i lecznicze przyprawy– opowiadanie pani farmaceutki. Obejrzyj 

film. Zapamiętaj jak najwięcej informacji:  nazw roślin i ich właściwości. 

   
 

Prezentacja dla prawdziwych miłośników przyrody –zioła i lecznicze przyprawy  

 

9.  To zadanie wykonaj kiedy będziesz mieć okazję pochodzić po łące. Zabierz ze sobą 

wydrukowany zestaw roślin do wytropienia. Szukaj, obserwuj i zaznaczaj to co zostało odkryte  

i znalezione 

Rośliny do wytropienia - zestaw 

 

 
 

 

https://youtu.be/e3JMNHv70uw
https://youtu.be/b-nfEXtIVGU
https://youtu.be/TiiKWAH6keY
https://view.genial.ly/5ea4a3de63183e0d942b983d/presentation-ziola-lecznicze-i-przyprawy?fbclid=IwAR0Leypgm5P8a0EFb73IhQlDybK6wWRl7tdmWBBbDLJ2u1w0spCbjD3WRXE
https://drive.google.com/file/d/1_0_4QJhcppMLUqhARqqYOtrJa8Y5TewN/view?usp=sharing
file:///C:/Users/Mariola Wasilewska/Downloads/Jak rośliny mogą leczyć ?


10. Zioła i nie tylko – obejrzyj film  - program edukacyjny           

  
 

11. Zabawa ruchowa na dziś - domowy klub fitness-Ciekawa rozgrzewka dla Dzieci na WF - 

Praktyczne Ćwiczenia!  

 

Zadania do wykonania dla dzieci 3-4 letnich 

1. Podobno czterolistna koniczynka przynosi szczęście. Nie zgadniecie, co takiego znalazła Florka 

bawiąc się w trawie. Florka ma ogromne szczęście, udało jej się znaleźć w trawie niezwykle rzadką, 

czterolistną koniczynę. Podobno, jeśli włoży się ją do książki, to przyniesie pomyślność w nauce, a 

jeśli wsunie się ją pod poduszkę – przyniesie same dobre sny. Tylko jak właściwie taka mała roślinka 

to wszystko robi?.... obejrzyjcie bajkę… Czterolistna koniczyna 

 
 

2.  Wytęż wzrok i policz ile tu jest koniczynek a ile biedronek, ile serduszek…? 

 

https://vod.tvp.pl/video/budzik,ziola-i-nie-tylko,20128461
https://www.youtube.com/watch?v=xrRsUL9HVj8
https://www.youtube.com/watch?v=xrRsUL9HVj8
https://ninateka.pl/film/pamietnik-florki-4
https://vod.tvp.pl/video/budzik,ziola-i-nie-tylko,20128461
https://ninateka.pl/film/pamietnik-florki-4


3. Poszukaj na trawniku koniczynki, może znajdziesz czterolistną. Możesz ją razem z dorosłym 

wyprasować i zakleić taśmą klejącą. Powstanie zaklęta w przezroczystym tle „szczęściara”. 

Możesz też wykonać koniczynkę z zielonych serduszek …wzór poniżej… 

 

 

Zadania do wykonania dla dzieci 5-6 letnich 

1. Diagram. W diagramie ukryte są nazwy ziół. W każdym wierszu jedna nazwa (obrazki wam 

podpowiedzą). Odszukaj je i wykreśl, z pozostałych liter czytanych kolejno w wierszach 

powstanie hasło … 
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ROZWIĄZANIA: 1. MIĘTA, 2. KOPER, 3. SZAŁWIA, 4. MELISA, 5. POKRZYWA.  
HASŁO - TEMAT: Zioła lecznicze i przyprawy  

 



2.  Mniszek lekarski – praca plastyczna    

Do wykonania obrazu z mleczami potrzebne są: 

 

-niebieska i zielona kartka z bloku technicznego, 

-patyczki higieniczne białe 

-klej w sztyfcie, 

-nożyczki 

-brokat biały i żółty, 

-żółta farba plakatową, 

-plastelina i drewniane biedronki. 

      
 

3. Propozycja zupełnie odlotowa – zrób zielnik- instrukcja tutaj 

 

 
 

Temat dnia 16.06.2020 – Burza, deszcz i wiatr 

1.  Muzyczna słuchawka - patrzajka z rysowaniem "Deszczowy świat" z pewnością 

wprowadzi cię w nastrój dzisiejszego dnia …wcale nie smutny… 

Potrzebne: biała kartka i kredki…? 

 

https://blondynkikreatywnie.blogspot.com/2019/05/patyczkowe-mlecze.html
https://blondynkikreatywnie.blogspot.com/2019/05/patyczkowe-mlecze.html
https://www.youtube.com/watch?v=1eJARcpInUg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR036nQlPxLSfHp0N1V2ekZZyE-6y7oUXakdSqfAAJc0FRYzuo0e2ga8PQk
https://youtu.be/S7OeD3O_nls


2. Skąd się bierze deszcz - zabawa plastyczno-  edukacyjna 

 Mini wykład 

MATERIAŁY  

 papierowy talerz 

 sztywna ofertówka PCV lub inna sztywna folia 

 przybory do rysowania 

 kawałek druciaka 

 koralik 

PRZYGOTOWANIE  

Czas: 15 min 

 Na papierowym talerzu rysujemy 4 sekcje: niebo z chmurami, słońce, glebę i zbiornik wody. 

 Na ofertówce rysujemy i wycinamy kółko, które kładziemy na rysunku. 

 Po środku talerza i wyciętego kółka robimy dziurkę. 

 Koralik nawlekamy na drucik. 

 Drucikiem mocujemy przezroczyste kółko do papierowego talerza. 

 Na foliowym kółku rysujemy krople deszczu czy strzałki. 

ZALETY 

 Praca plastyczna o charakterze edukacyjnym. 

 Uczy słuchać. 

 Budzi zainteresowanie dzieci. 

Do dzieła! 

3.   Skąd bierze się wiatr? Na to pytanie odpowie film edukacyjny : „ Skąd ten wiatr?” 

                            
 

 

https://www.gamazbik.com/post/skąd-bierze-się-deszcz-zabawa-plastyczno-edukacyjna?fbclid=IwAR05SpgYM8Le9qsYC6lPlL-uF9XwE0HaNXQn4mxjjakPLV3fqFQALn5gk6M
https://youtu.be/4uFdiZsyK3I
https://www.youtube.com/watch?v=DPlcLAPp2T0
https://www.youtube.com/watch?v=DPlcLAPp2T0


4.  Chmury i deszcz …i woda powraca …jak to działa? 

Woda krąży, woda wraca…   

Przy okazji warto porozmawiać z dzieckiem,  ze zwróceniem szczególnej  uwagi  na problem 

niedostatku wody pitnej na świecie i na konieczność jej oszczędzania. Warto zapamiętać :  Nie ma 

życia bez wody !!! 

5. Bardzo często wiatr i deszcz towarzyszy burzy… posłuchajcie przez chwilę odgłosów 

natury…posłuchaj…  odgłosy burzy… 

  Burza 

6.  „Skąd się bierze burza?” – eksperyment.  Proponujemy   przeprowadzenie doświadczenia, do 

którego będą potrzebne: szklanka lub słoik , blaszane denko (pokrywka puszki), balonik, kawałek 

wełnianej tkaniny.  

  Burza- eksperyment 

Instrukcja wykonania eksperymentu: 1. Na suchej szklance- słoiku  umieszczamy blaszane denko,  

2. Nadmuchujemy balonik, 3. Pocieramy energicznie balonik wełnianą szmatką i kładziemy go na 

denku, 4. Zbliżamy palec do brzegu blachy. 

 Po zakończeniu eksperymentu  pytamy  dzieci: Co zauważyły ? (przepływ prądu) Jak to 

wytłumaczyć? (W wyniku pocierania balonika wytworzyły się ładunki elektryczne – prąd,  

i przeskoczyła iskra, którą można porównać do małej błyskawicy). 

https://www.youtube.com/watch?v=ylxVLAxOxDY
https://www.youtube.com/watch?v=gVKEM4K8J8A
https://www.youtube.com/watch?v=bx1FKDwzUeM
https://www.youtube.com/watch?v=eyLKBakvNW4
https://www.youtube.com/watch?v=ylxVLAxOxDY
https://www.youtube.com/watch?v=bx1FKDwzUeM
https://www.youtube.com/watch?v=eyLKBakvNW4


7.  Zabawa ruchowa na dziś - domowy klub fitness-Ćwiczenia na wzmocnienie rąk (MY3 Sport) My3 - 

TV dla Dzieci  

 

Zadania do wykonania dla dzieci 3-4 letnich 

1.  Skąd się bierze deszcz - śpiewająca prezentacja – popatrz i zatańcz  

2. Praca dla chętnych wg wzoru: kredki, wata, klej… 

Wzór parasolki     

Zadania do wykonania dla dzieci 5-6 letnich 

1. Czy od deszczu dzieci rosną? Czy może rosną kwiaty i drzewa? Deszczowa piosenka - 

ŚPIEWJACE BRZDĄCE 

 

2. Rysunkowa zabawa z kodowaniem, wydrukuj kartę pracy - Słońce  

3. Praca plastyczno-techniczna :  „ Wiatrak” 

Wiatraczek wykonany z jednego kawałka papieru przytwierdzony do sztywnego patyka. Wiatraczek    

może być bardzo atrakcyjną zabawką dla dziecka. 

Materiały: 

 kartka A4 

 klej,  

 pinezka 

 patyk 

Wykonanie „ krok po kroku”…  

Temat dnia 17.06.2020 - Zabawa z tęczą 

1. Posłuchajcie piosenki o tęczy a może dacie radę ją zaśpiewać? 

 Tęcza cza cza cza… 

 

Tęcza cza, cza, cza- sł. Anna Bernat, muz. Aleksander Pałac 

 

Koleżanko, kolego 

popatrz czasem na niebo. 

Czasem zdarzyć się może,                                                         

cud, zjawisko w kolorze. 

 

         Ref.:   Tęcza, tęcza cza, cza, cza, 

                    czarodziejska wstążka ta. 

https://www.youtube.com/watch?v=FhGvyW-jUbE
https://www.youtube.com/watch?v=FhGvyW-jUbE
https://www.youtube.com/watch?v=rvTLwn27mE4&fbclid=IwAR389-R_zZYqddLMaMrnmU73G2bOHKbD0W3f_DZiEkeT3lz9YMNO4QrMb6Y
https://drive.google.com/file/d/1stk8dEUsTftH6GlpuEyErD6G-iXxbjF7/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=nusPMHbwlrQ
https://www.youtube.com/watch?v=nusPMHbwlrQ
https://drive.google.com/file/d/12fUJCTLQTuk2Tu4nHK_jpMJcoenRBEb9/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=xuz9EwXiu-o
http://praceplastyczne.pl/papier/14-wiatraczek-z-papieru
https://www.youtube.com/watch?v=LmBK0xFkhH4


                   Wiąże niebo z ziemią, o, 

                   jaki kolorowy splot. 

                  Tęcza, tęcza cza, cza, cza, 

                 czarodziejska wstążka ta. 

                Przez tę tęczę cały świat 

                kolorowy uśmiech ma. 

 

Narysuję tę tęczę  

i na zawsze ci wręczę. 

By ci było tęczowo, 

tęczę noś kolorową. 

         Ref.: Tęcza, tęcza cza, cza, cza… 

 

Śpiewaj z nami o tęczy, 

Kiedy nuda cię dręczy. 

W domu, w szkole, po burzy 

Tęcza minę rozchmurzy.  

        Ref.: Tęcza, tęcza cza, cza, cza… 

 

Po zakończeniu piosenki  zaproponujmy dziecku zabawę plastyczną, utrwalającą kolor tęczy. Zabawę 

to można przeprowadzić w języku obcym, np. angielskim (tęcza – rainbow, czerwony – red, 

pomarańczowy – orange, żółty – yellow, zielony – green, niebieski – blue, granatowy – dark blue, 

fioletowy – violet). 

Kara pacy do wydruku 

 

2.  Jak powstaje tęcza? 

 

 Animacja 

3.  Składana tęcza  jak wachlarz – jak ją zrobić ….sprawdź  Tutaj  

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1sd9df6Wui5WZoio6mCkCESCZmUDS5RBB/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=DbpdqwoiUFg
https://www.youtube.com/watch?v=DbpdqwoiUFg
https://kreatywnieaktywni.pl/article/66-Składana+tęcza
https://www.youtube.com/watch?v=DbpdqwoiUFg


4. Tęcza na mleku eksperyment z kolorami 

Do przeprowadzenia tego wciągającego eksperymentu potrzebujemy: mleko, barwniki, płyn do 

mycia naczyń, patyczki do czyszczenia, zakraplacz lub łyżeczki, duży talerz. 

Na duży talerz wlewamy mleko, a następnie dodajemy stopniowo rozpuszczone barwniki spożywcze, 

lub wodę zabarwioną bibułą Samo wkrapianie barwników na powierzchnię białego mleka jest dla 

dzieci duża atrakcją. 

 Gdy na mleku zbierze się już tęczowa tafla kolorów, namaczamy patyczki w płynie do mycia naczyń i 

delikatnie dotykamy powierzchni mleka. Jeśli eksperyment się uda barwniki pod wpływem płynu i 

zmiany napięcia powierzchniowego zaczną samoistnie wirować i mieszać się tworzą wspaniałe, 

barwne widowisko. 

 

 

 

 

 

  

5. Zabawa ruchowa na dziś - domowy klub fitness - Ćwiczenia z butelką - My3 na sportowo! My3 - 

TV dla Dzieci 

 

 

Zadania do wykonania dla dzieci 3-4 letnich 

1.  Jak słoneczko z chmurką tęczę wyczarowały  

 

2.  Historyjka obrazkowa ,wydrukuj, wytnij i ułóż w odpowiedniej kolejności…a potem opowiedz 

ułożoną historię…- Tęcza 

 

 

 

 

 

                          

https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2019/04/dzien-teczy-zabawy-pomysly-4.jpg
https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2019/04/kreatywne-zabawy-kolory-tecza.jpg
https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/05/eksperymenty-z-dziecmi/
https://www.youtube.com/watch?v=HvW4UOhQo3U
https://www.youtube.com/watch?v=HvW4UOhQo3U
https://www.youtube.com/watch?v=8aD01XxBqaw
https://drive.google.com/file/d/1-umriE0b78nS_-ntdKMmjDOrVZ3ijHkt/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=8aD01XxBqaw
https://drive.google.com/file/d/1-umriE0b78nS_-ntdKMmjDOrVZ3ijHkt/view?usp=sharing


Zadania do wykonania dla dzieci 5-6 letnich 

1. Zadanie jest dość pracochłonne …ale zwykle starszaki nie maja z tym problemu. Należy 

wydrukować zestaw kart z tęczami (są w nich dziurki).Należy wydrukować także obrazki kryjące 

różne nazwy w obrazkach …a potem dopasować obrazki do dziurek w tęczy kierując się 

przesłaniem: wybieramy obrazki których nazwy rozpoczynają się na literę znajdującą się na 

chmurkach przy tęczy. Próbowałam …nie jest łatwo …ale kto już to zrobi …zostanie mistrzem 

czytania! 

Pakiet do wydruku 

                                          

2. Jeśli chcesz artystycznie popracować zapraszamy do wykonania papierowej tęczy - wykonanie „ 

krok po kroku”… Tęcza - praca plastyczno- techniczna  

Materiały: 

 6 kolorowych pasków papieru 

 kulki z waty 

 2 kółka z białego papieru 

 kawałek plastikowej okładki 

na dokumenty 

 klej (Pentel w płynie) 

             Narzędzia: 

 zszywacz 

 nożyczki 

Temat dnia 18.06.2020 – Jaka dzisiaj jest pogoda? 

1.  Pogoda i zjawiska w różnych porach roku – film animowany 

     

 

 

https://drive.google.com/file/d/1lB0pWz8StGYi6jGaO972J6OEIe5q-M6b/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=fOVx0T-f-zM
http://praceplastyczne.pl/kleje/105-pentel-liquid
https://www.youtube.com/watch?v=lbBbi_ds4eU
https://www.youtube.com/watch?v=lbBbi_ds4eU


2. Obejrzycie kilka naturalnych zdjęć mówiących o tym jaka może być pogoda? Właśnie, jaka? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

3.  Prezentacja -Wszystko o pogodzie 

 

4.  Bez problemu wykonasz kartę pracy bo na pewno wiesz jak ubrać się w zależności od pogody czy 

pory roku? 

Karta pracy nr 1                                                                         Karta pracy nr 2 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1sJ_rAo5wCgXZjbu5M4AWnSAdwuSxU_34/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KFM674zl4tHubGFugY23HpbyOZ1_IdMC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hoisEsdeDxjhoDEIrkrVDfUgat0dF8RL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hoisEsdeDxjhoDEIrkrVDfUgat0dF8RL/view?usp=sharing


5. Narysuj pogodę korzystając z załączonego instrukcji- Narysuj pogodę? 

 
 

6.  Termometr i temperatura- zabawa matematyczna  (sprawdź swoją wiedzę) 

 

7.  Termometr to przyrząd, który służy do mierzenia temperatury powietrza. Istnieją różne rodzaje 

termometrów: pokojowy, lekarski, do mierzenia temperatury na dworze …czy potrafisz je rozpoznać? 

 
 

 
 

 

8.  Powiedz jaki masz dzisiaj nastrój i użyj do tego obrazków zamieszczonych poniżej. Ja jestem radosna 

jak słońce! 

         

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1uP3wzkPPGx4udNB7UopwpbCiSZcN_iLk/view?usp=sharing
https://view.genial.ly/5e95b629043e350e09f07c29/game-termometry-2004
https://view.genial.ly/5e95b629043e350e09f07c29/game-termometry-2004
https://drive.google.com/file/d/1959GJw_t2P0KJDIh3aIOeHFpxEqmW8o4/view?usp=sharing


9. Zabawa ruchowa na dziś - domowy klub fitness-Deska - My3 Ćwiczymy Razem My3 - TV dla 

Dzieci 

Zadania do wykonania dla dzieci 3-4 letnich 

1.  Historyjka o kropelce wody. Kolorowanka  

2. Obrazki pogodowe – możesz je wydrukować i wymyślić jakąś zabawę… 

Obrazki pogodowe 

 

  

 

Zadania do wykonania dla dzieci 5-6 letnich 

1. Zabawimy się dzisiaj w obserwatorów pogody. Nauka, która zajmuje się zmianami pogody oraz 

jej obserwacją to meteorologia. Ludzie, którzy wykonują ten zawód to meteorolodzy. Zajmują się 

badaniem ruchów powietrza, ilością opadów, temperaturą powietrza. Jeśli to cię fascynuje, na 

pewno z chęcią obejrzysz filmy i przeanalizujesz mapę Polski …może nawet zbawiasz się w 

Pogodynka lub Pogodynkę i wystąpisz z prognozą pogody. Zachęcamy! 

 

Meteorolodzy   

                        Opady i osady atmosferyczne 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mL4qoRQN3NE
https://www.youtube.com/watch?v=mL4qoRQN3NE
https://drive.google.com/file/d/1j_o0abLVihvJC7cxSpMrg4ag3T9WAQnR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x7BkzCUKaaWw_UOxjMME66PNmPQSbQFH/view?usp=sharing
http://www.scholaris.pl/resources/run/id/49782
http://www.scholaris.pl/resources/run/id/103590


2.  Wytęż wzrok i odszukaj takie same obrazki – pokoloruj te same jednakowo…  

 

 Karta pracy 

Temat dnia 19.06.2020 – W pięknym ogrodzie 

1. Zapraszamy na wycieczkę do ogrodu… 

 

 

2.   Mieszkańców ogrodu znasz? Na pewno… zwracamy uwagę na ich ochronę! 

 Mieszkańcy ogrodu w pięknych barwach 

 

A to już realne zdjęcia: 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1nGlfw-KtE9SZrUA1-YyYEViQSbdK70IM/view?usp=sharing
https://youtu.be/O-4vuVXLGZY
https://youtu.be/O-4vuVXLGZY
https://drive.google.com/file/d/1tx9gtcKrVawp7L6cyPTadFbczUrcEhFi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nGlfw-KtE9SZrUA1-YyYEViQSbdK70IM/view?usp=sharing
https://youtu.be/O-4vuVXLGZY


3. Prezentacja ganially w „ Pięknym,  zielonym ogródku”  Znajdziesz tu wszystko czego trzeba, 

zagadki, zabawy rysunkowe, muzyczne, matematykę i dużo uśmiechu 

 

4.  Gdyby starczyło ci sił, zapraszamy do wyboru jednej techniki plastycznej i stworzenia 

najpiękniejszego kwiatka Do wyboru do koloru! 

Guzikowe kwiatki – praca plastyczna  

 

 

 

Kwiatek - technika mokre na mokrym – praca plastyczna 

 

 

 

 

Kwiat z kół - origami – praca plastyczna  

 

 

 

 

Zaczarowany ogród – praca plastyczna 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5e976d59fd084a0da9666829/presentation-w-zielonym-ogrodku?fbclid=IwAR1pg2VRbxo-pF0bva-70iyAfM5DRBVBw8k-4tYFQDT7DdQ5YDXQoqLhB0U
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpracaplastyczna.pl%2Findex.php%2Fwiosna%2F1524-guzikowe-kwiatki%3Ffbclid%3DIwAR0PZTz65I8Cdf7Vu4lc0ZXtiJaBII3YyLqScgKvO7bDUPgYI-XNH8MhGcQ&h=AT3ByQ11teg1EvHrbphKA8mUMH777CzzHvZexYnpjDJhXs2qr5JOW3-QjTcVaq1IfK38Vz0LWeGGIq81gERKbN8j6ekRfVAEROdIH7YmeoJZik3oHUeWYXPAdx6RIzXGszUh
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wiosna/4-kwiatek-metoda-mokre-w-mokrym?fbclid=IwAR2mjmxkYTLGc3VFKOzxmEUI1AmcPQH1gYYTvmMAvV0yp5SD7EcONRmc6A4
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wiosna/1383-kwiat-z-kol?fbclid=IwAR1vU3zOeBYXUBbDZ5Vq7ZR1W4eapPWgzjyCdMwyeepWiniICdinNXLpy7w
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wiosna/614-zaczarowany-ogrod?fbclid=IwAR2__ubmS-o-Xna_5gQs2kfne19odI4V7eRX-kXGtRTYmOemr2eJjnXgSoc


5. Wytęż wzrok i znajdź 6 różnic: 

 
 

6. Zabawa ruchowa na dziś - domowy klub fitness- Ćwiczenia z piłką do tenisa (My3 Sport dla 

Dzieci) My3 - TV dla Dzieci  

 

Zadania do wykonania dla dzieci 3-4 letnich 

1.  Połącz cienie z odpowiednim obrazkiem 

 

2.  Wykonaj polecenia w karcie pracy- uważnie wysłuchaj poleceń 

 Karta pracy 

3.  Dokończ rysować biedronkę: 

Karta pracy 

https://www.youtube.com/watch?v=IrbKAybwi2g
https://www.youtube.com/watch?v=IrbKAybwi2g
https://drive.google.com/file/d/1kgedjjBmH5bT-gEhtli54my6aE--G2c9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1anrB1Wf3Pg5lImq9OvEQE1geu_uawoSe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_KGIsSg2KLT509KcYRwYCM1QqOoUP8i9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1anrB1Wf3Pg5lImq9OvEQE1geu_uawoSe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_KGIsSg2KLT509KcYRwYCM1QqOoUP8i9/view?usp=sharing


4. Policz kropki i wpisz odpowiednią liczbę:  

 Karta pracy 

 

Zadania do wykonania dla dzieci 5-6 letnich 

1.  Zaznacz na jaka głoskę rozpoczyna się wyraz 

   

2.   Wykonaj polecenia w karcie pracy- uważnie wysłuchaj poleceń 

Karta pracy 

3.  Dokończ rysować motyla: 

Karta pracy 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1KRFz8RloSimWpFuw6VrYy_W9MPewWdP6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KRFz8RloSimWpFuw6VrYy_W9MPewWdP6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fmHGPnwnprRBoJLo8pdwjrUQ5Bi5-XpI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wEMQYHusN1Gjdant0RuBuN56mcV8FZ6M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wEMQYHusN1Gjdant0RuBuN56mcV8FZ6M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dBQbk_hCm7Lp0ZI3AolCUHh-XoBHMOx1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KRFz8RloSimWpFuw6VrYy_W9MPewWdP6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wEMQYHusN1Gjdant0RuBuN56mcV8FZ6M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dBQbk_hCm7Lp0ZI3AolCUHh-XoBHMOx1/view?usp=sharing


4.  Policz pająki i wstaw odpowiednia liczbę: 

Karta pracy 

 

PROPOZYCJE DODATKOWE DLA CHĘTNYCH  3-4  i  5–6 LATKÓW: 

UKRYTE WYRAZY  

POŁACZ W PARY DOMKI  

DOMKI SYLAB  

JAKA LITERA SIĘ UKRYŁA? - ułóż wyrazy    

Ogrodowe kodowanie 

Wiosenny ogród  

Dla Bystrzka Rozkoduj wyrazy i zapisz – wyższy stopień trudności  

Sylaby do samodzielnego układania wyrazów  

  

PANI ANIA - LOGOPEDA POLECA DLA DZIECI OBJĘTYCH NA TERENIE 

PRZEDSZKOLA TERAPIĄ LOGOPEDYCZNĄ 

1. Czasem wystarczy posłuchać – Muzyczne przygody Matyldy  

2.  Trochę gimnastyki i głoskowania – Wymyśl słowo 

                                                           Wymyśl słowo cz. 2 

  

        

Jesteśmy w kontakcie: Anna Kałużna aniapawl5@gmail.com lub fb   

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1299fzHg7VqGCOBiJp_pDYMyMZr2Eu47c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1299fzHg7VqGCOBiJp_pDYMyMZr2Eu47c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13IKKc8_tmDhe9u7HDUe0Y2U3Vf5je3mG/view?fbclid=IwAR0GfEcpFbl0l4RHetizoYl6gLZYGWTPbfLqtPqj0xE9ayaH6hxmHnuJ_OE
https://drive.google.com/file/d/1l9ilq7KgyqkXmi1QPOlwYSICX--jLmzN/view?fbclid=IwAR0cg_dnFcRV-kc3A96xLo75stufWNMbfHVRo-fGHLYvBpMfctWRauft1Bw
https://childdevelop.pl/html/temp/files/a/a559999288b276a71d394cd2e70a3fb4.pdf
https://childdevelop.pl/html/temp/files/4/4da03d4874853045d44a927e7208b04d.pdf
https://childdevelop.pl/html/temp/files/4/4da03d4874853045d44a927e7208b04d.pdf
https://childdevelop.pl/html/temp/files/4/4da03d4874853045d44a927e7208b04d.pdf
https://childdevelop.pl/html/temp/files/4/4da03d4874853045d44a927e7208b04d.pdf
https://childdevelop.pl/html/temp/files/4/4da03d4874853045d44a927e7208b04d.pdf
https://childdevelop.pl/html/temp/files/4/4da03d4874853045d44a927e7208b04d.pdf
https://childdevelop.pl/html/temp/files/4/4da03d4874853045d44a927e7208b04d.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Z3vCFpsz37E
https://rysopisy.eduzabawy.com/logopedyczne/wymysl-slowo-czesc-1/
https://rysopisy.eduzabawy.com/logopedyczne/wymysl-slowo-czesc2/
mailto:aniapawl5@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1299fzHg7VqGCOBiJp_pDYMyMZr2Eu47c/view?usp=sharing
https://rysopisy.eduzabawy.com/logopedyczne/wymysl-slowo-czesc-1/


PANI MAŁGOSIA -  TERAPEUTA PEDAGOGICZNY POLECA DLA DZIECI OBJĘTYCH 

TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ 

W tym tygodniu pobawimy się: 

1.  Motyle sznurkiem malowane…Instrukcja filmowa 

 

 
2.  Wyturlaj motyla: rzuć kostką – sprawdź co wylosowałeś i narysuj swojego motyla 

zakodowanego w obrazkach 

 

Miłej zabawy! Wierzę, że się miło pobawicie 

Jesteśmy w kontakcie na fb (Messenger) : Małgorzata Pietrzak (profil z jednorożcem na tęczy) lub 

magapi@interia.pl 

 

 

PANI KAMILKA – NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO POLECA 

Zabawy językowe w tym tygodniu: 

https://drive.google.com/file/d/1y8ZwMXtlo4fqNBEuDO4zBj5wF4ovxxbr/view?usp=sharing 

 

PANI MARZENKA – NAUCZYCIEL RELIGII POLECA 

Filmik - Pandziochy - O domu   https://www.youtube.com/watch?v=YTf6xiwWUmE&t=258s  

 Piosenka – Sercem kocham Jezusa  https://www.youtube.com/watch?v=zS8lyoHaWw0     

 

KONTAKT Z NAUCZYCIELEM W WAŻNYCH SPRAWACH  

                                       3-4 LATKI: 

Gr. I -     Paulina Gabrych - paulina.gabrych123@gmail.com 

                 Kasia Bak - kasiek9110@gmail.com 

   Gr. II –  Agnieszka Kuc - agnieszkakuc@konin.lm.pl 

                 Grażyna Pokrop - gpokropka58@o2.pl 

   Gr. III -  Małgorzata Pietrzak - magapi@interia.pl 

                  Marzena Potrzebowska - marzena266@vp.pl  
   Gr. IV -  Karolina Derdzińska- karolina.derdzinska@op.pl 

                  Aneta Larek - a.larek@wp.pl 

   Gr. V -    Kinga Jac - kingajac@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=oY1ht1E9p_w
https://drive.google.com/file/d/1O8V0VZKuSIVCNCGFcQOxoWDXN_es09p2/view?usp=sharing
mailto:magapi@interia.pl
https://drive.google.com/file/d/1y8ZwMXtlo4fqNBEuDO4zBj5wF4ovxxbr/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=YTf6xiwWUmE&t=258s
https://www.youtube.com/watch?v=zS8lyoHaWw0
mailto:paulina.gabrych123@gmail.com
mailto:kasiek9110@gmail.com
mailto:agnieszkakuc@konin.lm.pl
mailto:gpokropka58@o2.pl
mailto:magapi@interia.pl
mailto:marzena266@vp.pl
mailto:karolina.derdzinska@op.pl
mailto:a.larek@wp.pl
mailto:kingajac@wp.pl
https://drive.google.com/file/d/1O8V0VZKuSIVCNCGFcQOxoWDXN_es09p2/view?usp=sharing


                  Marta Starosta - martastarosta1994@gmail.com 

   Gr. XI -  Anita Sobierajska - anitkaa.l@wp.pl 

                  Anna Kałużna - aniapawl5@gmail.com 

   Gr. XII - Magdalena Król - magda@liman.pl 

                  Kamila Kowalska - kamila-matuszak@o2.pl 

 

                                     5-6  LATKI: 

Gr. VI -  Dorota Przybysz –email. dor.przybysz@interia.pl 

Gr. VII - Dorota Sroczyńska –messenger grupowy; email -dorgeb@o2.pl  

  Beata Urbańska –messenger grupowy; email -beata.urbanska@o2.pl 

Gr. VIII- Julita Szulmińska–  messenger prywatny; email-julita.szulminska@tlen.pl 

Gr. IX -   Ewa Lewandowska –email-ewa.lewandowska1@onet.eu 

                      Renata Majewska –email-renataewa@vp.pl 

Gr. X -    Ewa Rakowicz –email. rakewka@interia.pl 

                Dorota Borowska– messenger prywatny; email-borowskadorota@tlen.pl  

 

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE: 

Dziecko: 

- utrwali wiadomości przyrodnicze(pogoda, zjawiska pogodowe, ogród i jego mieszkańcy, rośliny       

  lecznicze), 

- wysłucha piosenki, zaśpiewa ją, 

- poćwiczy z dbałością o własna formę, 

- rozwiąże zadania logiczne, na spostrzegawczość, pamięciowe, matematyczne… 

- utrwali poznane litery i cyfry, 

- obejrzy ze zrozumieniem film edukacyjny, wyciągnie wnioski. 

 
 

DLA RODZICA –WARTO POCZYTAĆ 

RODZICE - pozwólcie mi coś robić  

SUKCES w nauce potrzebny od zaraz.... 

Skąd się bierze nadpobudliwość ?  

Jesteśmy do Waszej zdalnej  dyspozycji. Dziękujemy za piękne zdjęcia i filmy z Waszych 

pracowitych dni. Zdjęcia i filmy przesyłajcie do nauczycieli grup. Oczywiście nie są one 

obowiązkowe, ale nie da się ukryć, że z ogromną przyjemnością oglądamy nasze Kochane 

przedszkolaki. Pozdrawiamy Państwa serdecznie, a naszym maluszkom i średniaczkom 

przesyłamy mnóstwo buziaków. Materiały przygotowane przez nauczycieli wszystkich grup.  

Koordynator: Małgorzata Pietrzak – zebranie materiałów  

Dyrektor: Mariola Wasilewska – nadzór metodyczny i merytoryczny, korekta, edycja 

ostateczna.   

 

 

 

mailto:martastarosta1994@gmail.com
mailto:anitkaa.l@wp.pl
mailto:aniapawl5@gmail.com
mailto:magda@liman.pl
mailto:kamila-matuszak@o2.pl
mailto:dor.przybysz@interia.pl
mailto:-dorgeb@o2.pl
mailto:-beata.urbanska@o2.pl
mailto:email-julita.szulminska@tlen.pl
mailto:–email-ewa.lewandowska1@onet.eu
mailto:–email-renataewa@vp.pl
mailto:rakewka@interia.pl
mailto:email-borowskadorota@tlen.pl
https://www.superkid.pl/pozwolcie-mi-cos-robic
https://www.superkid.pl/sukces-w-nauce-potrzebny-od-zaraz
https://www.superkid.pl/skad-sie-bierze-nadpobudliwosc

