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Grupa wiekowa 5 i 6 latki (grupy VI, VII, VIII, IX, X ) 

Okres realizacji: 25.03.2020r. do 27.03 2020r. 

I. TEMATYKA KOMPLEKSOWA: WITAJ WIOSNO ! 

 

 

 

II. Temat dnia 25.03.2020. – Wiosną wszystko się budzi… 

 
III. 1. Poranne czynności higieniczne – mycie ząbków, dokładne mycie rączek  

                      DLACZEGO NALEŻY MYĆ RĘCE – ESPERYMENT DLA DZIECI 

https://www.youtube.com/watch?v=HKX_hCuz0yQ 

 

„ Myję ręce z Liskiem 30 sekund” – piosenka  

https://www.facebook.com/watch/?v=629567441160945 

Biegnie lisek do łazienki, 

Umyć swoje łapki 2x 

Nie chce na nich mieć wirusa, 

Ni zarazków żadnych 2x 

 

Ref; Oj lisku, lisku 

My cię podziwiamy 

I myjemy raczki, 

Bo też o nie dbamy. 

Myjemy tyle ile trwa piosenka, 

Jedna i druga jest już czysta ręka  

 

2.  A teraz ubierzcie się samodzielnie nasze zuchy. 

 

3. Czas na poranną gimnastykę -  https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

 

4. Zdrowe  śniadanko – może samodzielnie wykonane  kanapki, owsianka.. ??? 

 

5. Przyjście wiosny  (wiersz do słuchania) - Jan Brzechwa 
 

Naplotkowała sosna, 

że już się zbliża wiosna. 

 

 

 

https://rozrywka.tvp.pl/47090255/telewizja-polska-blizej-dzieci-i-mlodziezy%20-
https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom
https://www.youtube.com/watch?v=HKX_hCuz0yQ
https://www.facebook.com/watch/?v=629567441160945
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ


Kret skrzywił się ponuro: 

„Przyjedzie pewnie furą”. 

Jeż się najeżył srodze: 

„Raczej na hulajnodze”. 

Wąż syknął: „Ja nie wierzę. 

Przyjedzie na rowerze” 

Kos gwizdnął: „Wiem coś o tym. 

Przyleci samolotem”. 

„Skąd znowu - rzekła sroka - 

Ja jej nie spuszczam z oka 

I w zeszłym roku, w maju, 

Widziałam ją w tramwaju”. 

„Nieprawda! Wiosna zwykle 

Przyjeżdża motocyklem!” 

„A ja wam to dowiodę, 

Że właśnie samochodem”. 

 

„Nieprawda, bo w karecie!” 

„W karecie? Cóż pan plecie? 

Oświadczyć mogę krótko, 

Przypłynie własną łódką”. 

 

A wiosna przyszło pieszo - 

Już kwiaty z nią się śpieszą, 

Już trawy przed nią rosną 

I szumią: „Witaj wiosno!”. 

A tu wersje do słuchania: 
Jan Brzechwa "Przyjście wiosny" Czyta: Bogdan Dmowski 
https://www.youtube.com/watch?v=IK7I3VNDCBk 

 
6. I JESZCZE COŚ O WIOŚNIE -  film edukacyjny  

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY 

 

7. PIOSENKA  „Nie śpijcie, kiedy wiosna”  (piosenka do nauki na cały tydzień) 

https://www.youtube.com/watch?v=l4OcX981Sww 

Nie śpijcie, kiedy wiosna –  tekst piosenka  

1. Wiosna biega po łące, 
deszczem trawy podlewa. 
Popędza kwiaty by rosły, 
otwiera liście na drzewach. 
Ref. 
To słońcem błyśnie, to deszczem pryśnie, 
to śniegiem sypnie, to wiatrem świśnie. 
Nie śpijcie kiedy wiosna, nie śpijcie kiedy wiosna. 

2. Wstańcie śpiochy zimowe, 
śpicie smacznie jak susły. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IK7I3VNDCBk
https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY
https://www.youtube.com/watch?v=l4OcX981Sww


Kubeł wody na głowę, 
brzuch napełnijcie pusty. 

Ref. 
To słońcem błyśnie, to deszczem pryśnie, 
to śniegiem sypnie, to wiatrem świśnie. 
Nie śpijcie kiedy wiosna, nie śpijcie kiedy wiosna. 

3. Wiosna biega po lesie, 
budzi śpiące zwierzęta. 
Śpiewy ptaków przyniesie, 
wiosna o wszystkim pamięta. 
Ref. 
To słońcem błyśnie, to deszczem pryśnie, 
to śniegiem sypnie, to wiatrem świśnie. 
Nie śpijcie kiedy wiosna, nie śpijcie kiedy wiosna. 

8. PRACA PLASTYCZNA „Bazie” – zrób to sam   
http://www.zawszekreatywnie.pl/2020/03/praca-plastyczna-
bazie.html?fbclid=IwAR30h6ai1A3XJVt-I1kIaIH3JJ5dZKdkIcF1QLRcpu7_9-5jcGvoAJwWKQM  

 
9. ZABAWA  DRAMOWA  „Listek-niemowlaczek”  

( Czytamy dziecku tekst – dziecko wykonuje ruchy zgodne z wysłuchaną treścią). 

Listek-niemowlaczek mieszkał sobie w pączku, swoim domku na drzewie (dziecko  leży na 
podłodze, zwijając się jak najmocniej). Było tam ciemno i ciasno, a mały listek był sam i było m 
się jakoś niewygodnie, za ciasno (dz. zaczyna się wiercić). Nagle pączek pękł i listek powoli u 
bardzo smutno (dz. cichutko leży i zamyka oczy). Pewnego dnia zrobiło mu zaczął się rozwijać 
(dz. powoli się podnosi). Stawał się coraz większy (dz. kuca). Rósł i rósł, aż wreszcie stał się 
dużym liściem (dz. prostuje się i wyciąga do góry ręce).  

10. Zabawa matematyczna - „Dłuższy – krótszy „ 

( przygotować paski białego papieru różnej długości - 10 szt.) 

Pokazujemy dz. pocięte paseczki białego papieru- „ wyobraź sobie, że to są gałązki np. wierzby- 
bazie –kotki”.  Obejrzyjcie je wspólnie, policzcie ile ich jest. Zapytaj „Czy te paski mają 
jednakową długość?” Ułóż wszystkie paski od najdłuższego do najkrótszego. Można 
zasugerować, by dziecko najpierw poszukało paska, który jest najdłuższy. Gdyby miało trudność 
w znalezieniu paska najdłuższego, można zaproponować, by chwyciło wszystkie paski w dłonie, 
podniosło je pionowo nad stołem. Następnie z pęku pasków wyjmujemy ten, który jest 
najdłuższy – najbardziej wystaje ponad pozostałe. Pokaż go. Ułóż go przed sobą. Teraz obok 
niego połóż pasek krótszy i jednocześnie najdłuższy z pozostałych itd. Po utworzeniu serii 
pasków o malejącej długości, od najdłuższego do najkrótszego, poproś,  aby  dz. ułożyło paski od 
najkrótszego do najdłuższego. Zapewne wspólnie zauważycie, że zadanie jest już wykonane – 
wystarczy na ułożone wcześniej paski popatrzeć od drugiej strony. 

11. SPACER „ Śladami wiosny – szukanie oznak w przyrodzie” – cel, to poszerzenie wiedzy 
przyrodniczej dziecka oraz umiejętności prowadzenia samodzielnych obserwacji (ta 
propozycja jest uzależniona od możliwości rodziców i panującej sytuacji)  

Byliście dzisiaj bardzo dzielni. Do zobaczenia jutro. Teraz pora na dowolną zabawę. 
Bawcie się wesoło i słuchajcie swoich kochanych rodziców, a przed snem poproście  
o przeczytanie ulubionej bajeczki. Przecież pamiętacie, że czytamy 20 minut dziennie – 
codziennie.  

 

http://www.zawszekreatywnie.pl/2020/03/praca-plastyczna-bazie.html?fbclid=IwAR30h6ai1A3XJVt-I1kIaIH3JJ5dZKdkIcF1QLRcpu7_9-5jcGvoAJwWKQM
http://www.zawszekreatywnie.pl/2020/03/praca-plastyczna-bazie.html?fbclid=IwAR30h6ai1A3XJVt-I1kIaIH3JJ5dZKdkIcF1QLRcpu7_9-5jcGvoAJwWKQM


Temat dnia 26. 03. 2020 – Wiosenne kwiaty  

1. Zwiastuny wiosny – film edukacyjny  https://www.youtube.com/watch?v=rANDOonihZg 

2. O żółtym tulipanie – opowiadanie dla dzieci  
       Maria Różycka  
W ciemnym domku pod ziemią mieszkał mały Tulipanek. Maleńki Tulipan, jak wszystkie małe 

dzieci, spał całymi dniami.  

Wokoło było bowiem bardzo cicho i ciemno. Pewnego dnia obudziło go lekkie pukanie do drzwi.  

− Kto tam? – zapytał obudzony ze snu Tulipanek.  

− To ja. Deszczyk. Chcę wejść do ciebie. Nie bój się maleńki. Otwórz.  

− Nie, nie chcę. Nie otworzę – powiedział Tulipanek i odwróciwszy się na drugą stronę, znów 

smacznie zasnął.  

Po chwili mały Tulipanek znów usłyszał pukanie.  

− Puk! Puk! Puk!  

− Kto tam?  

− To ja. Deszcz. Pozwól mi wejść do swego domku.  

− Nie, nie chcę, abyś mnie zamoczył. Pozwól mi spać spokojnie.  

Po pewnym czasie Tulipanek usłyszał znów pukanie i cieniutki, miły głosik wyszeptał:  

− Tulipanku, wpuść mnie!  

− Ktoś ty?  

− Promyk słoneczny – odpowiedział cieniutki głosik.  

− O, nie potrzebuję cię. Idź sobie.  

Ale promyk słoneczny nie chciał odejść. Po chwili zajrzał do domu tulipanowego przez dziurkę 

od klucza i zapukał.  

Kto tam puka? – zapytał zżółkły ze złości Tulipanek.  

− To my Deszcz i Słońce. My chcemy wejść do ciebie!  

Wtedy Tulipanek pomyślał:  

„Ha, muszę jednak otworzyć, bo dwojgu nie dam rady”. I otworzył.  

Wtedy Deszcz i Promyk wpadli do domu tulipanowego. Deszcz chwycił przestraszonego 

Tulipanka za jedną rękę. Promyk słońca za drugą i unieśli go wysoko, aż pod sam sufit.  

Mały żółty Tulipanek uderzył główką o sufit swego domku i przebił go… I, o dziwo znalazł się 

wśród pięknego ogrodu, na zielonej trawce. Była wczesna wiosna. Promyki Słońca padały na 

żółtą główkę Tulipanka. A rano przyszły dzieci i zawołały:  

− Patrzcie! Pierwszy żółty tulipan zakwitł dzisiaj z rana!  

− Teraz już na pewno będzie wiosna! 

 

Odpowiedz: Jakie postacie wystąpiły w opowiadaniu?; 

Gdzie znajdował się domek Tulipanka?; Dlaczego Tulipanek nie chciał wpuścić 

Deszczyku?; Co zrobili Deszczyk i Promyk Słoneczny?; Kto znalazł Tulipanka 

w ogrodzie?; Jak wyglądał Tulipanek, kiedy był schowany w domku pod ziemią?; 

Jak wyglądał, kiedy wyszedł z domku?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


3. ZAGADKI – KWIATKI WIOSENNE 

Są żółte jak kaczuszki,  
myślicie że mają nóżki? 
Nie! one wczesną wiosną, 
na mokrej łące rosną. 
 
Jak ten kwiatek się nazywa, 
co słowo "pan" w nazwie ukrywa?  
 
Ledwie tylko znikną śniegi, 
zakwitają… 
 
Kwitnie biało wiosnę całą, 
kwitnie także latem. 
Płatków ma podobno sto.  
Co to jest za kwiatek? 
 
Kwitną koło rzeczki 
niebieskie kwiateczki. 
Dobrą pamięć mają. 
Jak się nazywają? 
 
A tu link do powyższych zagadek (rodzic może wpisać rozwiązanie i sprawdzić…) 

http://splesko.home.pl/ked/srod/zagadki/01/kwiaty3.html 

 

 

4. KARTY PRACY – postaraj się, żeby wykonać pracę starannie 

LINK DO POBRANIA KART PRACY 

“Zakodowany tulipan” 

“Zakodowany krokus”  

https://www.szkolneinspiracje.pl/kodujemy-wiosne/ 

 

A wygląda to tak: 

 
 

5. A teraz trochę ruchu dla mamy i dziecka 

https://www.youtube.com/watch?v=rwqMzHX4E_M&fbclid=IwAR1K93SekKe_wBDOifMoantc9

smDAHAxBihKnIq6FjrhavAk4H_VlhcAfjw 

 

 

 
 

http://splesko.home.pl/ked/srod/zagadki/01/kwiaty3.html
https://www.szkolneinspiracje.pl/kodujemy-wiosne/
https://www.youtube.com/watch?v=rwqMzHX4E_M&fbclid=IwAR1K93SekKe_wBDOifMoantc9smDAHAxBihKnIq6FjrhavAk4H_VlhcAfjw
https://www.youtube.com/watch?v=rwqMzHX4E_M&fbclid=IwAR1K93SekKe_wBDOifMoantc9smDAHAxBihKnIq6FjrhavAk4H_VlhcAfjw


 

6. PRACA PLASTYCZNO- TECHNICZNA 

Materiały: 

- waciki 

- słomki 

- kartka 

- klej 

 

 

 

 

 

7. SPACER Z MAMĄ PO OKOLICY  – poszukiwanie śladów wiosny (jeżeli sytuacja pozwoli) 

 

Dzisiaj byliście po prostu SUPER. No to pora na Wasze ulubione zabawy dowolne. 
Pamiętajcie o samodzielnym sprzątaniu swojego pokoju po zakończonej zabawie.  
Pa, pa.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Temat dnia 27. 03. 2020 – Wiosna, ach to ty? 
 

1. BAJKA O BRZYDKIEJ GĄSIENICY – W lesie, w parku, na drzewach wiosną dzieje się bardzo dużo 
ciekawych rzeczy. Ptaki budują gniazda, składają jajka, ale również mniejsze owady potrafią zadziwić 
swoim wiosennym przeobrażeniem. Posłuchaj „Bajki o brzydkiej gąsienicy”.  

Bajka o brzydkiej gąsienicy  -  Agnieszka Galica  

Po wierzbowej gałązce maszerowała powoli – raz i dwa, raz i dwa – włochata gąsienica. Przyfrunęła 
na gałązkę biedronka:  

Ale potworny potwór! – zawołała przestraszona i odleciała.  
Gąsienicy zrobiło się troszeczkę przykro, ale maszerowała dalej po gałązce – raz i dwa, raz i dwa. 

Przyleciała pszczoła. Obejrzała gąsienicę od nosa aż do ogona. − No tak – bzyknęła – piękna to nie 
jesteś, ale potwór? Przesada.  

A gąsienica powolutku maszerowała, raz i dwa, raz i dwa, przesuwała się po gałązce. Po chwili na 
wierzbie wylądowała ważka podobna do małego helikoptera.  

„Och, co za dziwne stworzenie” – pomyślała i zapytała:  
− Jak się nazywasz, włochaty robaku?  
Gąsienica z przerażenia zatrzymała się i postanowiła udawać, że jest gałązką. Po chwili do przerażonej 

gąsienicy podszedł ślimak, wydawało mu się, że to kawałek dziwnej gałązki i o mało co jej nie zadeptał 
wielką nogą.  

− Co tu robisz? – spytał zdziwiony.  
− Czekam – szepnęła gąsienica.  
− Na co czekasz? – zaciekawił się ślimak.  
− Czekam, żeby pofrunąć daleko.  
− Pofrunąć! – ślimak zaczął się śmiać tak, że o mało nie zgubił muszelki. – Ty chcesz pofrunąć? W tym 

grubym futrze? Bez skrzydeł? Możesz najwyżej spaść na ziemię, a wtedy znajdzie cię wrona i zje! – i 
ślimak śmiejąc się, powędrował dalej. Zrobił się wieczór, gąsienica trzęsła się z zimna i ze strachu, 
przytulona do gałązki. Potem przyszła noc.  

A nad ranem…  
Czy wiesz, co biedronka, pszczoła, ważka i ślimak zobaczyli rano, gdy się obudzili?  
Po gąsienicy nie było śladu, a na gałązce wierzby trzepotał się piękny kolorowy motyl. Prostował 

skrzydełka i szykował się do lotu.  
Odpowiedz na pytania:  
Co robiła gąsienica? Jak się czuła gąsienica, gdy słyszała komentarze pod swoim adresem? Co stało 

się z gąsienicą, kiedy nastał dzień? W co zamieniła się gąsienica? Jak się mogła czuć gąsienica, gdy 
zamieniła się w motyla 

 
2. Film „ Larwa przeobraża się w motyla”. Obejrzyj film przedstawiający etapy rozwoju motyla.  
      https://www.youtube.com/watch?v=zNeizTuJCgg 

 
3. „Moja gąsienica” – praca plastyczna. Weź zielony karton, odrysowuj na nim szablon liścia i go wytnij. 

Następnie za pomocą plasteliny zamocuj kolorowe nakrętki po napojach tak, aby stworzyć gąsienicę. 

Dorysuj gąsienicy oczy i nogi. Pracę można wykonać także nawlekając kolorowe nakrętki na sznurek – 

wcześniej należy przygotować nakrętki (zrobić w nich otwory).  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

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


 
4. Nadchodzi wiosna  Jadwiga Koczanowska ( wiersz do nauki) 

Wszędobylskie gołębie 
dowiedziały się pierwsze, 
że nadchodzi już wiosna, 
a z nią dni najpiękniejsze. 

Zazieleni się wszystko, 
do gniazd wrócą bociany, 
będą tańczyć motyle 
nad złotymi jaskrami. 

Słońce mocniej zaświeci, 
ptaszek głośniej zaśpiewa, 
bo to wiosna radosna 
takie szczęście rozsiewa 

5. Ćwicz z nami „Duży i mały skok” 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

 
 
 
 
 

IV. Propozycje dodatkowe dla 5 – 6 latków  

 
1. 10 PROPOZYCJI ZABAW Z KAMIENIAMI DOMINO 

https://dzieciakizpotencjalem.blogspot.com/2018/08/10-zabaw-z-dominem.html?fbclid=IwAR0NQfiZT-
0cRhOHsnc7554lMKwhPiRWEKaN0LMY6_Fm3NX0Q7Vz3Xjjoc0 

 
2. PANI WIOSNA – TWARZ 3D – PRACA PLASTYCZNO- TECHNICZNA 

https://kreatywnadzungla.pl/2020/03/pani-wiosna-twarz-3d.html?fbclid=IwAR19iBeFt-
5ksOjAx4ky7Xqo_OOIHBaA-FKnK3SC2P2Wme9XnoSMWoMzgHE 

 
3. PODĄŻAJ WEDŁUG WZORU ( RĘKA NOGA ) – ZABAWY SENSORYCZNE 

http://edufunkids.com/podazaj-wedlug-wzoru-reka-i-noga-cwiczenie-
sensoryczne/?fbclid=IwAR0mzgDKk5xEHxPM5Ag-4RPlas_UzejrqqcHA_fIUWuhRyNPVjZaQyxyiAs 

 
4. MATEMATYCZNE ZOO – ZABAWY MATEMATYCZNE 

https://www.matzoo.pl/zerowka 

 

5. RUCH ŁAGODZI STRES – taniec / zabawa przy piosence 

https://www.youtube.com/watch?v=Twc7suv_Om0 

Ruch łagodzi stresy 

Ręce prosto, prosto, pomachaj ramionami. 

Ręce zegnij, zegnij, poruszaj bioderkami. 

Ruch łagodzi stresy, dla zdrowia się ruszamy. 

Chcemy być znani, tak bardzo, bardzo znani – hej! 

La la la, la la la, la la la la 

 

 

 

http://koczanowska.com/author/koczanna/
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M
https://dzieciakizpotencjalem.blogspot.com/2018/08/10-zabaw-z-dominem.html?fbclid=IwAR0NQfiZT-0cRhOHsnc7554lMKwhPiRWEKaN0LMY6_Fm3NX0Q7Vz3Xjjoc0
https://dzieciakizpotencjalem.blogspot.com/2018/08/10-zabaw-z-dominem.html?fbclid=IwAR0NQfiZT-0cRhOHsnc7554lMKwhPiRWEKaN0LMY6_Fm3NX0Q7Vz3Xjjoc0
https://kreatywnadzungla.pl/2020/03/pani-wiosna-twarz-3d.html?fbclid=IwAR19iBeFt-5ksOjAx4ky7Xqo_OOIHBaA-FKnK3SC2P2Wme9XnoSMWoMzgHE
https://kreatywnadzungla.pl/2020/03/pani-wiosna-twarz-3d.html?fbclid=IwAR19iBeFt-5ksOjAx4ky7Xqo_OOIHBaA-FKnK3SC2P2Wme9XnoSMWoMzgHE
http://edufunkids.com/podazaj-wedlug-wzoru-reka-i-noga-cwiczenie-sensoryczne/?fbclid=IwAR0mzgDKk5xEHxPM5Ag-4RPlas_UzejrqqcHA_fIUWuhRyNPVjZaQyxyiAs
http://edufunkids.com/podazaj-wedlug-wzoru-reka-i-noga-cwiczenie-sensoryczne/?fbclid=IwAR0mzgDKk5xEHxPM5Ag-4RPlas_UzejrqqcHA_fIUWuhRyNPVjZaQyxyiAs
https://www.matzoo.pl/zerowka
https://www.youtube.com/watch?v=Twc7suv_Om0


Przez życie nie idź ponury, 

Uśmiechaj się przez cały dzień. 

To nic, że zębów ci brakuje, 

Już rosną nowe, Ty to wiesz. 

Ręce prosto, prosto, pomachaj ramionami. 

Ręce zegnij, zegnij, poruszaj bioderkami. 

Ruch łagodzi stresy, dla zdrowia się ruszamy. 

Chcemy być znani, tak bardzo, bardzo znani – hej! 

La la la, la la la, la la la la 

Dzieci, które zabrały do domu książeczki pomocnicze mogą je na bieżąco uzupełniać  

V. PANI ANIA - LOGOPEDA poleca,  dla dzieci objętych na terenie przedszkola terapią 

logopedyczną: 

Ćwiczenia oddechowe: 
Dla tych, którzy lubią tworzyć: 
https://domologo.pl/logopedia/cwiczenia/cwiczenia-oddechowe/sowa-zabawka-
oddechowa/?fbclid=IwAR0WyvaN2XZbHc1uwmAmbM9ZNeurGmSUwbDNtJKzDJVqnH3mklhjuJghmVk 
Dla tych, którzy szybko chcą poćwiczyć: 

• zdmuchnij płomień świeczki (stopniowo oddalaj świeczkę) 

• dmuchaj na skrawki papieru, piórka, kolorowe tasiemki, piłeczki do ping- ponga, itp. 

• stań prosto, głęboki wdech- ręce do góry 
 
Pamiętaj! Podczas ćwiczeń oddechowych ważne jest poprawne nabieranie powietrza nosem i wypuszczanie 
ustami. 
Ćwiczenia słuchowe: 
1. Co to za dźwięk? Natura. 
Poproś kogoś dorosłego o wspólną zabawę. Wysłuchajcie odgłosów natury i spróbujcie odgadnąć, czego 
dokładnie to dźwięk. 
https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8 
 
2. Ćwiczymy rymy- karta pracy (połącz wyrazy rymujące się) 
DOSTĘPNA TU: 
https://www.facebook.com/565737633879948/photos/a.565739813879730/565945990525779/?type=3&t
heater 
 

VI. PANI MAŁGOSIA -  TERAPEUTA PEDAGOGICZNY poleca dla dzieci objętych na terenie 

przedszkola terapią pedagogiczną:. 

Zapraszam, abyście w tym tygodniu … 

 Powoli i dokładnie uzupełnili figury wg wzoru: 
https://drive.google.com/open?id=1MpkHwmPgVIIwc4gOl9Y2hZfrGEnlQq56 
https://drive.google.com/open?id=1ku9qrNdFJdiny7CnriovyEM-L5BvUfof 
 

 Spojrzeli uważnie i znaleźli: 
https://drive.google.com/file/d/1AmhBhQpL-LF7SVdP-pCbNndB-BkksII7/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/13cBye0hNH41faYO5LqEl5k6G9sxeexGp/view?usp=sharing 

 Pokolorowali wg kodu: 
https://drive.google.com/open?id=1xYdZPWVozyYQ7p9lwDlcVVv1KMnw_dWK 
 

 Znaleźli i pięknie pokolorowali każdy rodzaj figury na wybrany kolor: 
https://drive.google.com/file/d/1CmiSqfzPrRPxxQeMgws_6Xqp4lSqXMfQ/view?usp=sharing 
 

 Wytężyli wzrok i znaleźli literę F lub f: 
https://drive.google.com/file/d/0B7DBCl0o9T05T3o5OEZ5N2JLTW8/view?usp=sharing 

 

https://domologo.pl/logopedia/cwiczenia/cwiczenia-oddechowe/sowa-zabawka-oddechowa/?fbclid=IwAR0WyvaN2XZbHc1uwmAmbM9ZNeurGmSUwbDNtJKzDJVqnH3mklhjuJghmVk
https://domologo.pl/logopedia/cwiczenia/cwiczenia-oddechowe/sowa-zabawka-oddechowa/?fbclid=IwAR0WyvaN2XZbHc1uwmAmbM9ZNeurGmSUwbDNtJKzDJVqnH3mklhjuJghmVk
https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8
https://www.facebook.com/565737633879948/photos/a.565739813879730/565945990525779/?type=3&theater
https://www.facebook.com/565737633879948/photos/a.565739813879730/565945990525779/?type=3&theater
https://drive.google.com/open?id=1MpkHwmPgVIIwc4gOl9Y2hZfrGEnlQq56
https://drive.google.com/open?id=1ku9qrNdFJdiny7CnriovyEM-L5BvUfof
https://drive.google.com/file/d/1AmhBhQpL-LF7SVdP-pCbNndB-BkksII7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13cBye0hNH41faYO5LqEl5k6G9sxeexGp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1xYdZPWVozyYQ7p9lwDlcVVv1KMnw_dWK
https://drive.google.com/file/d/1CmiSqfzPrRPxxQeMgws_6Xqp4lSqXMfQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7DBCl0o9T05T3o5OEZ5N2JLTW8/view?usp=sharing


 

 Policzyli palce i wpisali wynik: 
https://drive.google.com/file/d/19nwfj1AeNefro1dJBajCwPYUIwBYLx41/view?usp=sharing 
 

 Skoncentrowali się i znaleźli rozwiązanie: 
https://drive.google.com/file/d/1reple9XZzUjq1bvxhUpDA7GDQLXdoMXK/view?usp=sharing 
Miłej zabawy! Wierzę, że pokonacie choć jedno moje wyzwania 
Jesteśmy w kontakcie na fb (Messenger) : Małgorzata Pietrzak (profil z jednorożcem na tęczy). 

 

VII. PANI KAMILKA – NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO poleca: 

https://drive.google.com/file/d/1MXadBH9EPUK0E0Cjg2GCvG5JxA525qhg/view?usp=sharing 

 

VIII. Kontakt z nauczycielem w ważnych sprawach: 

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

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

               Beata U.  – 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 

 

IX. Założenia wychowawczo – dydaktyczne 

    Dziecko: 

 Dba o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych 

 Rozumie konieczność zdrowego odżywiania dla prawidłowego rozwoju; 

 Wykonuje samodzielnie zdrowe kanapki według instrukcji.; 

 Wyjaśnia znaczenie porządku, czystości dla zdrowia. 

 Uważnie wysłucha tekstu literackiego, odpowie na pytania analizujące treść, 

 Podaje rozwiązanie zagadki na podstawie treści; 

 Posługuje się pojęciami dotyczącymi określania długości ; 
 Dokonuje pomiaru długości za pomocą dowolnej miarki (sznurek, tasiemka, patyk); 

 Buduje dłuższą wypowiedź zdaniową na dany temat; 

 Wymienia oznaki wiosny; 

 Nazywa i wskazuje na obrazku niektóre ptaki, kwiaty wiosenne; 

 Zna fazy rozwoju motyla ,  

 Posługuje się nazwami pór roku, dni tygodnia, miesięcy; 

 Wykonuje prace (składanie elementów i przyklejanie) według instrukcji z zachowaniem 
kolejności etapów 

 Śpiewa piosenki „Myję ręce z liskiem 30 sekund”, „Nie śpijcie kiedy wiosna ” 

 Uczestniczy w zabawach tanecznych  porusza się w rytmie muzyki, 

 Doskonali koordynację ruchowo-słuchową podczas zabaw; 
 

Poranne czynności higieniczne, poranną gimnastykę, samodzielnie ubieranie oraz 20 minutowe czytanie 

powtarzamy każdego dnia. Powodzenia. Dla pocieszenia powiemy jedynie, że my każdego dnia pracujemy  

i bawimy się z całą gromadką Waszych pociech, Wy możecie (musicie) poświęcić czas tylko swoim dzieciom. 

Dacie radę, nikt z nas nie ma innego wyjścia. Jesteśmy do Waszej zdalnej   dyspozycji.  

Nauczyciele: Dorota, Beata, Dorota, Julita, Ewa, Renata, Ewa, Dorota  

Dyrektor: Mariola Wasilewska  

 

https://drive.google.com/file/d/19nwfj1AeNefro1dJBajCwPYUIwBYLx41/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1reple9XZzUjq1bvxhUpDA7GDQLXdoMXK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MXadBH9EPUK0E0Cjg2GCvG5JxA525qhg/view?usp=sharing
mailto:julita.szulminska@tlen.pl

