
Dzień dobry. Witamy wszystkie przedszkolaki z naszej grupy i Was Drodzy Rodzice. 

Podajemy dalsze propozycje zadań i zabaw, które można wykonać z dzieckiem w domu. 

Ułatwią one wypełnić Wam ten trudny czas. 

 

Pozdrawiamy. Nauczycielki grupy I, pani Jadzia i pani Róża. 

Czas realizacji: 20.04 – 24.04.2020r. 

 

Poniedziałek 20.04.2020r. 

CEL WIODĄCY – Wsparcie całościowe rozwoju dziecka podczas prowadzonych obserwacji 

przyrodniczych wiosną cd. 

1.Zabawa ruchowa Wzrost roślin – przy cichej muzyce relaksacyjnej dziecko biega powoli 

na sygnał -kwiatki, roślinki rosną przykuca i za rodzicem naśladuje wzrost roślin. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2qzY9Y0ONQ 

2.Tworzenie zielonego kącika przyrody. 

Obrazy dla etapy wzrostu cebulki 

 

 
 

 

 

 

3.„Ogródek na oknie” - Słuchanie i omawianie wiersza – zadajemy pytania, wyjaśniamy 

niezrozumiałe dla dziecka słowa. 

      Maria Kownacka 

 

http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/3458/idc/5/ 

 

Już wszystkim zima dokuczyła. 

Wszyscy tęsknią do ciepła i zieleni. 

Powiedziały sobie dzieci: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2qzY9Y0ONQ
https://www.google.com/search?q=etapy+wzrostu+cebulki&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwib8PmuoszoAhXOy6YKHcUEDPgQsAR6BAgEEAE
https://www.google.com/search?q=etapy+wzrostu+cebulki&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Zy10wQOtE2wCLM%253A%252CjK7lMTCGdtYuzM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRrQyUmp5AC6fvY4bxQ1hP7hUcTaA&sa=X&ved=2ahUKEwib8PmuoszoAhXOy6YKHcUEDPgQ9QEwBHoECAQQDQ#imgrc=Zy10wQOtE2wCLM:
https://www.google.com/search?q=etapy+wzrostu+cebulki&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Zy10wQOtE2wCLM%253A%252CjK7lMTCGdtYuzM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRrQyUmp5AC6fvY4bxQ1hP7hUcTaA&sa=X&ved=2ahUKEwib8PmuoszoAhXOy6YKHcUEDPgQ9QEwBHoECAQQDQ#imgrc=Zy10wQOtE2wCLM:
http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/3458/idc/5/


- Pierwsze zieleninki sadzimy 

do skrzynki. Jutro będziemy 

wysiewać nasiona pomidory 

i rzeżuchy, sadzić szczypiorek 

i pietruszkę. (...) 

Nazajutrz rano dzieci wsypały 

Nasiona rzeżuchy do słoika 

i zalały ciepłą wodą. Do skrzynek 

i doniczek wyłożonych skorupkami 

i napełnionych ziemią wysiały 

pomidory i przykryły je szybami - 

żeby ziemia nie wysychała. (...) 

Dyżurni podlewali pilnie ziemię 

w skrzynkach i doniczkach. 

Najpierw zaczęła kiełkować rzeżucha. (...) 

Szczypiorek, cebula i pietruszka szybko się 

zazieleniły, a pomidory zaczęły wschodzić 

po ośmiu dniach. (...) 

  

- Do wcześniej przygotowanych pojemników, doniczek dziecko łyżką nakłada ziemię. 

Opisuje kolor i wygląd cebulki ( może być mała, wielka, czerwona lub biała) – sadzi do ziemi 

– podlewa.  

Podczas tych prac wymieniamy wspólnie Co jest potrzebne do jej wzrostu. 

3. Praca plastyczna –  wyklejanka z bibuły, plasteliny, wycinanki, malowanie, kolorowanie 

kredką – co posiadamy. 

- Rodzic odrysowuje cebulkę- dziecko wykonuje pracę. 

- Aby wykonać ćwiczenie grafomotoryczne wystarczy wykropkować rysunek cebulki a 

dziecko połączy kropki usprawniając rękę. 

https://www.google.com/search?q=youtube+kolorowanki+cebula&tbm=isch&source=univ&s

a=X&ved=2ahUKEwjtjv7RxszoA 

Wtorek 21.04.2020r. 

1.Zabawa ruchowa – Pada deszcz, świeci słońce.(Dziecko biega, na sygnał Pada deszcz 

przykuca i uderza palcami w podłogę. Świeci słońce – podnosi ręce do góry, porusza 

palcami). 

2. Zabawy z dzieciństwa naszych rodziców; 

*Berek zaczarowany – dziecko dotknięte przez berka zostaje “zaczarowane”, staje z szeroko 

rozstawionymi nogami i może zostać “oczarowane” przez inne dziecko, które pod nim 

przejdzie. Gra kończy się, kiedy berek zaczaruje wszystkie osoby, albo gdy dzieciaki znudzą 

się tym lataniem w kółko. 

* Berek kucany – jeśli dziecko uciekające przed berkiem zdąży kucnąć, jest uratowane. 

* Berek drewniany – analogicznie uratowane jest to dziecko, które zdąży dotknąć czegoś 

drewnianego (klocka, stołu, szafki itd.). 

* Berek ranny – złapana osoba zostaje berkiem, ale goniąc dzieci musi trzymać się jedną ręką 

za miejsce, którego dotknął poprzedni berek. 

https://www.google.com/search?q=youtube+kolorowanki+cebula&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjtjv7RxszoA
https://www.google.com/search?q=youtube+kolorowanki+cebula&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjtjv7RxszoA


3.Wysiewamy kwiatki (można wysiać aksamitkę, aby w maju sprezentować kwitnącą 

sadzonkę mamie) 

4.Wycinanka – Wiosenne słoneczko – odrysowujemy koło od nakrętki  np. słoika. 

Dziecko wycina je, po czym do koła docina drobne paski. Jeśli nie mamy żółtego papieru 

robimy z białego – dziecko na koniec pokoloruje. 

 

Cały tydzień przyglądamy się uprawie, podlewamy, opisujemy jej wygląd. 

Zwracajmy uwagę na to aby jak najmniej ingerować w pracę dziecka. 

 

Środa 22.04.2020r. 

1.Ćwiczenia słuchowe - Dźwięki wiosny. Włączamy muzykę, dziecko opowiada co słyszy. 

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

 

2.Ćwiczenia ruchowe ze sznurkiem lub szalikiem; 

- układamy koło - dziecko biega a na sygnał wskakuje do koła, które może być gniazdem 

bociana. 

-układamy linię – dziecko przeskakuje przez nią obunóż, 

- idzie po niej stopka za stopką. 

- siada przed sznurkiem, chwyta go palcami stóp i podnosi do góry. 

- wkładamy sznurek pod pachy, robimy lejce – dziecko naśladuje woźnicę. Zamieniamy się 

rolami. 

- dwie osoby trzymają sznurek – dziecko przechodzi pod nim. Obniżamy za każdym 

przejściem. 

 

3.Sluchanie wiersza Cebula A. Edyk -  Psut  

 

Rosła w ogródku pod samym płotem, dziś ma na sobie łupiny złote. 

Może lekarstwem być przeciw grypie, ale uważaj bo w oczy szczypie. 

Gdy na dni kilka wstawisz ją w wodę, to jej wyrosną wąsy zielone. 

Można je będzie zjeść z pomidorkiem, bo on najlepszy jest ze szczypiorkiem 

 

4.Jaka jest cebula? – zabawa badawcza 

 
Dzieci poznały różne cebule- warzywne ( czerwoną, białą, żółtą szalotkę ze szczypiorkiem i bez, 

słodką) oraz kwiatowe, które zasadzimy niebawem. Przyglądanie się, porównywanie, wskazywanie 

podobieństw i różnic w wyglądzie oraz wg. przeznaczenia, wielkości to dobra nauka przez zabawę. 

Samodzielne obieranie cebuli, wąchanie, smakowanie poszczególnych rodzajów cebul i szczypiorku 

pozwoliło dzieciom doświadczać zmysłem smaku i odczuć węchowych. Nie wszystkim to odpowiada, 

a jednak zabawa może być  świetna! 

Doświadczenia zakończyliśmy zabawą muzyczno- ruchowo- taneczną: 

"Cebulka, cebulka okrągła jak kulka 

https://www.youtube.com/watch?v=3_iZNMsUqDw
https://www.google.com/search?q=wycinanka+s%C5%82oneczko&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=rSSxFFuxSW0P7M%253A%252Cbv8sHtJhyWNY4M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTSOhbyp8T_STBnBGFfUxEV48D3sA&sa=X&ved=2ahUKEwj9iIGm0szoAhXNw8QBHSCmDSIQ9QEwAnoECAoQBw#imgrc=rSSxFFuxSW0P7M:


Buraczka spotkała, bo potańczyć chciała" 

 

 

Czwartek 23.04.2020r. 

 

1. Zakładamy hodowlę fasolki ( potrzebne będą; fasola ,słoik, gaza, gumka, woreczek 

strunowy, wata). - Do woreczka strunowego wkładamy na dno watę, na nią dziecko 

układa fasolki. Zwilżamy watę i zamykamy woreczek. Mocujemy go na szybie 

okiennej co ułatwi obserwację. 

- Na słoiczek nakładamy luźno gazę, mocujemy ja gumką, nakładamy fasolkę po 

czym wypełniamy słoik wodą. Obserwuje my z dzieckiem każdego dnia co się dzieje 

z fasolką. Uzupełniamy wodę. Kiedy wyrośnie sadzimy do gruntu. 

2. Zabawy kołowe z płytą Śpiewanki wyliczanki. 

https://www.youtube.com/watch?v=E-T3S0gIg30 

 

3.Zabawa matematyczna W bocianim gnieździe – przygotowujemy dziecku 8 sylwet 

bociana, dziecko układa z apaszek mamy 2 gniazda. Opowiadamy dziecku ile 

bocianów przyleciało do 1 a ile do 2 gniazda. Dziecko liczy i mówi gdzie jest więcej a 

gdzie mniej. Może być tyle samo. Utrwalamy przeliczanie w zależności od 

możliwości dziecka. 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/k/wiosna/ 

   

4.Praca plastyczna Bociek.  

- Kolorowy papier, waciki, czerwona wełenka, sznurek . Podajemy dziecku kolejność  

wykonywania pracy, pomagamy w trudniejszych sytuacjach. 

 

Piątek 24.04.2020r. 

 

Obserwowanie wzrostu roślin, uzupełnianie wody, podlewanie. 

 

1.Zabawy konstrukcyjne – układanie kwiatowych kompozycji z kolorowych nakrętek, 

kredek, klocków itp.  

2.Zabawy ze śpiewem; utrwalanie wcześniej poznanych zabaw kołowych w przedszkolu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iQTxHif7Gzg 

https://www.youtube.com/watch?v=CZRB5JtSVNM 

 

3.Osłuchanie z piosenką Wiosna w  błękitnej sukience – nauka refrenu-  

 Zadajemy mu pytania do tekstu. Można pomóc  dziecku przebrać się za wiosnę ( wystarczy 

choćby kapelusz, kwiatki .korale itp.) 

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

 

Wiosna w błękitnej sukience 

https://www.youtube.com/watch?v=E-T3S0gIg30
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/k/wiosna/
https://www.youtube.com/watch?v=iQTxHif7Gzg
https://www.youtube.com/watch?v=CZRB5JtSVNM
https://www.youtube.com/watch?v=-YlmUUlkg_o
https://www.google.com/search?q=praca+plastyczna+bocian+z+wacik%C3%B3w&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=8WYvGV6tOEy5nM%253A%252C04yr8C0GFlRCLM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT0Re6HUddaponboA3ada9vjAAu0A&sa=X&ved=2ahUKEwjorrK978zoAhX6wcQBHdv2Ax8Q9QEwAXoECAkQFQ#imgrc=8WYvGV6tOEy5nM:
https://www.google.com/search?q=praca+plastyczna+bocian+z+wacik%C3%B3w&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ghz3n-EW2QlMnM%253A%252ChbnFBKU_lxRzlM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQJYw2q0ix8Y6kreePwq2P05fKV4w&sa=X&ved=2ahUKEwjorrK978zoAhX6wcQBHdv2Ax8Q9QEwA3oECAkQGQ#imgrc=ghz3n-EW2QlMnM:


bierze krokusy na ręce. 

Wykąpie je w rosie świeżej 

i w nowe płatki ubierze. 

 

ref: Wiosna buja w obłokach, 

wiosna płynie wysoko, 

wiosna chodzi po drzewach, 

wiosna piosenki śpiewa. 

 

Potem z rozwianym warkoczem 

niebem powoli gdzieś kroczy. 

Wysyła promyki słońca 

i wiersze pisze bez końca. 

 

ref: Wiosna buja w obłokach… 

 

Nocą się skrada z kotami, 

chodzi własnymi drogami. 

A teraz śpi już na sośnie 

i nie wie, że sosna rośnie. 

 

ref: Wiosna buja w obłokach… 

 

4.Grzechotka-prosty instrument muzyczny. 

 

 Potrzebujemy 2 jajka z jajek niespodzianek i 2 łyżki. Jajka wypełniamy tym co mamy w 

domu,  wiec; ryż kasza, groch, fasolki. Wkładamy wypełnione jajko pomiędzy łyżki, 

zabezpieczamy taśmą ozdabiamy i gotowe. Dziecko może wystukiwać usłyszany rytm w 

piosence lub krótki rytm podany przez rodzica. 

 
                         

 

JEŚLI NAPOTKACIE PAŃSTWO NA JAKIEŚ PROBLEMY PROSIMY O KONTAKT ; 

MAIL NA STRONIE PRZEDSZKOLA LUB NA MESSENGERA.  

 

 

https://www.google.com/search?q=grzechotka+z+jajka+niespodzianki&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ZdbUVcSOGtdu2M%253A%252CUQU7g4MUTGOk8M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSmDxG6E4AxlqiEa5PGijLxaEw7NQ&sa=X&ved=2ahUKEwituKWF287oAhUJEpoKHXXZBVUQ9QEwAHoECAgQDg#imgrc=ZdbUVcSOGtdu2M:
https://www.google.com/search?q=grzechotka+z+jajka+niespodzianki&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=xmZsI97M8oWHDM%253A%252CTD1WrNTqzaAC2M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT5UjkpCAlsOce73EQ0HYhYGc85QA&sa=X&ved=2ahUKEwituKWF287oAhUJEpoKHXXZBVUQ9QEwAXoECAgQEA#imgrc=xmZsI97M8oWHDM:
https://www.google.com/search?q=grzechotka+z+jajka+niespodzianki&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=wroB55sBI8B6nM%253A%252CZPMKlT4iU_kCvM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRd_bicqcWHsJewvKSrUQiLZuJz_w&sa=X&ved=2ahUKEwituKWF287oAhUJEpoKHXXZBVUQ9QEwBXoECAgQGA#imgrc=wroB55sBI8B6nM:

