
Drodzy Rodzice i Dzieci.  

Witam Was serdecznie. Jest mi bardzo miło, że znajdujecie czas na wykonywanie przeze 

mnie wysłanych propozycji. Wasze uśmiechnięte buzie świadczą, że bawicie się wspaniale. 

Jestem z Was bardzo dumna, że tak dobrze radzicie sobie z powierzonymi zadaniami. 

Dziękuję za przesłane fotorelacje i miłą niespodziankę (wideo). Już nie mogę się doczekać 

kolejnych zdjęć. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłej zabawy. 

p. Marika 

 

Cel: Wspieranie całościowego rozwoju dziecka podczas odkrywanie świata roślin poprzez 

doświadczenia. Cd 

PPWP: 25 

Data: 20.04.2020r. – 24.04.2020r. 

Poniedziałek 20.04.2020r. 

1. Posłuchajcie wiersza B. Formy ,,Prośba do słoneczka”- wymienianie oznak budzącej 

się do życia przyrody, podejmowanie  prób omówienia marcowej pogody 

(dostosowanie ubrań do zmieniających się warunków pogodowych). 

Wiersz B. Formy Prośba do słonka. 

 

Malutka główka krokusa 

nad śniegiem się pojawiła. 

To znaczy, że już wkrótce 

przybędzie wiosna miła. 

Słoneczko nasze kochane, 

bardzo cię prosimy. 

Ogrzewaj mocno ziemię, 

zacieraj ślady zimy. 

Pod śniegiem mocno bije 

pani przyrody serce. 

Słoneczko wyślij promienie, 

daj ciepła jak najwięcej. 

Urośnie młoda trawa, 

rozwiną się pąki na drzewach. 

Dla ciebie miłe słoneczko 

każdy ptaszek zaśpiewa. 

Rodzic może przeprowadzić rozmowę na temat wysłuchanego wiersza 

  O co prosimy słoneczko? 

 Co się stanie, gdy słońce ogrzeje ziemię? 

 

 



2. Zabawa muzyczno – ruchowa. 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

3. Rysunek po śladzie. 

https://zapodaj.net/be25a36ebcc67.jpg.html 

Wtorek 21.04.2020r.  

 

1. Wiosenne kwiaty” wykonanie hiacynta z rolki po papierze toaletowym i bibuły- 

dbanie o estetyczny wygląd pracy. 

 
 

2. Ćwiczenie ortofoniczne - naśladowanie głosów przyrody (ćwierkające wróble, 

spadające krople deszczu - na zgłoskach pi, ćwir, plum, kap)- rozwijanie aparatu  

mowy. 

3. Zabawy muzyczno – ruchowe. 

https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI 

 

4. Zabawa matematyczna – połącz cyfrę z odpowiednim obrazkiem. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ
https://zapodaj.net/be25a36ebcc67.jpg.html
https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI


Środa 22.04.2020r. -  Dzień Ziemi 

1. Wysłuchanie wiersza ,,Ekologia” - autor: Agata Dziechciarczyk, sposoby dbania o naszą 

planetę np. segregacja śmieci. 

Jest Ci ekologia bliska? 

Nie zaśmiecaj środowiska! 

Po pikniku, po biwaku 

Zawsze sprzątaj przedszkolaku! 

Nie rozrzucaj wkoło śmieci! 

Śmieć do kosza zawsze leci 

Dobrze, gdy do właściwego 

Segregację znaj kolego! 

Szanuj zieleń, nie depcz trawy 

I wybieraj do zabawy 

Otoczenia odpowiednie 

Niech przy Tobie kwiat nie więdnie! 

Dbaj o ilość lania wody 

Nie lej tylko dla przygody 

Woda ważna jest dla życia 

Czysta – zdatna do użycia 
Wody więc nie zanieczyszczaj 
Jeśli ekologia bliska 
By też mogły żyć zwierzęta 
I rośliny – zapamiętaj! 
Dbaj o otoczenie całe 
Źródła mocy doskonałe 
Czerp energię z wiatru, słońca 
Nie świeć światła tak bez końca 
Musisz zadbać o planetę 
Szanuj ją tak, jak Kobietę 
Stosuj dobre zachowania 
Warte do naśladowana 

2. Obejrzyjcie film - ekologiczny dom. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs 

3. Posłuchajcie piosenki.  

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

4. Oglądnijcie film - segregacja śmieci. 

https://www.youtube.com/watch?v=czN_dlTdPZ0 

 

5. Ułóż puzzle – czytanie globalne. 

https://zapodaj.net/1837196954ef7.jpg.html 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE
https://www.youtube.com/watch?v=czN_dlTdPZ0
https://zapodaj.net/1837196954ef7.jpg.html


Czwartek 23.04.2020r. 

1. Maszeruje wiosna -  zabawy rytmiczne przy piosence z równoczesnym klaskaniem, 

uderzaniem rękami o kolana, stukaniem o podłogę; reagowanie odpowiednim ruchem 

na dźwięki niskie i wysokie. 

 

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

 

2. Zabawa muzyczno – ruchowo – językowa.          

https://www.youtube.com/watch?v=3UYIl4iwnO4 

3. Zabawy z kodowaniem. 

https://www.eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/zabawy-matematyczne/154/zakodowany-

obrazek-tulipan 

 

Piątek 24.04.2020r. 

1. Praca plastyczna Tulipan – wykonajcie wg własnego pomysłu pracę plastyczną. 

 

2.  Zabawa dydaktyczna ,,Czarodziejski worek”- rozpoznawanie dotykiem małych 

zabawek . Rodzic do woreczka wkłada rożne zabawki np. samochód, lalka, piłka, 

dziecko po dotyku rozpoznaje przedmiot. 

 

3. Zabawa ruchowa. 

 

https://rodzicielskieinspiracje.pl/karty-ruchowe-dla-dzieci-do-druku-zwierzeta/ 

Dla chętnych 

                                          UDANEJ ZABAWY. 
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