
"Łąka w maju" - 11-15.05.2020r.  

1. Na początek wspólne ćwiczenia: 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

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

 

2. Poznajemy mieszkańców łąki. 

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4\ 

 

3. Opowiadanie Olek i Ada ,,Łąka'', czyta Dominika Brylska. 

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

 

4. Poznawanie nazw kolorów tęczy. Zapamiętajcie wszystkie kolory. 

https://www.youtube.com/watch?v=ijhT7mzit-Y 

 

5. Wspólna praca plastyczna Tęcza nad łąką. 

 

6. Piosenka ,,BĄKI Z ŁĄKI" – Miłosz Konarski 

 

1. Znów się zastanawiam jak w każde lato  

Kto to pomaga kwitnąć kwiatom?  

Na trawie, na łące kocyk rozłożę  

Przyjrzę się z bliska co lata na dworze!  

 

Ref. Bąki z łąki I biedronki I puchate, grube trzmiele  

Muszki, muchy Małe pszczółki  

To planety przyjaciele! X2 

 

2. Pracują ciężko i pyłek zbierają  

Dzięki nim kwiaty dobrze się mają  

A także owoce, warzywa i zboże  

Jak to się dzieje, spytać ktoś może?  

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4%5C
https://www.youtube.com/watch?v=j-POeJHTbTo
https://www.youtube.com/watch?v=ijhT7mzit-Y


 

Ref. Bąki z łąki I biedronki I puchate, grube trzmiele  

Muszki, muchy Małe pszczółki  

To planety przyjaciele! X2 

 

3. Gdy leci owad z kwiatka do kwiatka  

Teraz rozwiąże się ta zagadka  

Cały się kąpie w słodkim nektarze  

I przez przypadek pyłek przekaże  

 

Ref. Bąki z łąki I biedronki I puchate, grube trzmiele  

Muszki, muchy Małe pszczółki  

To planety przyjaciele! X2 

 

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

 

A na koniec zapraszamy na poznanie przygód skrzata Borówki  

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4 

https://www.youtube.com/watch?v=eOOfjYBIyak
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Moja miejscowość,mój region” 04-08.05.2020r. 
 
1.Piosenka na rozgrzewke „Głowa ramiona..” 
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 
 
2.Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę.  
Rodzic podaje dziecku lusterko. Demonstruje prawidłowe wykonywanie ćwiczeń, powtarzając je kilkakrotnie.  
• W mieście stoi sygnalizator świetlny – gdy świeci zielone światło: dziecko unosi język do góry, gdy świeci 
czerwone światło – język umieszcza za dolnymi zębami.  
• Samochody – dziecko naśladuje jazdę samochodem: czubek języka przesuwa po podniebieniu od zębów w 
stronę gardła, kilkakrotnie powtarzając ten ruch.  
• Wieżowiec – w wieżowcu winda kursuje raz w górę, raz w dół. Dziecko wykonuje ruch językiem, unosząc go raz 
w stronę nosa, a raz w stronę brody.  
• Przedszkolaki – w przedszkolu pani wita się rano z dziećmi. Dzieci dotykają czubkiem języka do każdego zęba 
na górze i każdego zęba na dole.  
• Konik – dziecko naśladuje stukot kopyt konia: odbijają język od podniebienia, jednocześnie rozciągając, a 
następnie ściąga wargi w dziobek.  
• Krowa – dziecko naśladuje ruch żucia, pokazując, jak krowa na łące je trawę. 
• Traktor jeździ w koło po polu – dziecko unosi czubek języka na górną wargę i wykonuje koliste ruchy po górnej i 
po dolnej wardze. 
 
3. „Moje miasto” 
Czy wiecie jak nazywa się nasze miasto, w którym żyjemy?Poproście rodziców , aby przeczytali Wam legendę o 
jego powstaniu. 
https://umostrow.pl/604-legenda-o-zalozeniu-ostrowa.html 
 
4. „Moja okolica mnie zachwyca” 
Dziś zapraszamy Was na wycieczkę po Ostrowie Wielkopolskim Obejrzyjcie wraz z rodzicami i przypomnijcie 
sobie, może już kiedyś tam byliście? 
https://umostrow.pl/pl/ostrowski-trakt-kultury.html 
 
5. Zabawa plastyczna: 
*Dorysuj brakujące elementy. zgodnie z poleceniami  
−Na dachu dorysujcie komin. 
−Przed domem narysujcie chodnik.  
−Obok domu dorysujcie płot.  
−Nad domem – słońce.  
−Za domem rośnie las 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE
https://umostrow.pl/604-legenda-o-zalozeniu-ostrowa.html
https://umostrow.pl/pl/ostrowski-trakt-kultury.html


 
 
6.Zabawa z figurami 
*Dopasuj figury geometryczne do „Domu” z punktu 5. 
*Samodzielnie, według własnego pomysłu zbuduj dom z figur geometrycznych i naklej na kartke. 



 
 
7. Piosenka: 
Czy wiecie jak nazywa się osoba, która kocha swój kraj,swoje miasto, czuje się jego częścią i jest gotowa wiele 
dla tego kraju zrobić? 
Ta osoba to patriota. Wy też jesteście patriotami. Nie wierzycie? To posłuchajcie „Piosenki młodego patrioty”. 
https://www.youtube.com/watch… 

https://www.youtube.com/watch%E2%80%A6


 
8.Wiersz: 
"Kto ty jesteś? Polak mały!" 
Ten wiersz powinny znać wszystkie dzieci.Posłuchajcie i powtarzajcie razem z nami! 
https://www.youtube.com/watch?v=58IaxG-4S3M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=58IaxG-4S3M


27.04.2020- 30.04.2020 

Już niedługo maj, a razem z nim ważne polskie święta. Pierwszym z nich jest Święto Pracy, Dzień Flagi oraz 
Święto Narodowe Trzeciego Maja. 

 

 



 

1. Słuchanie opowiadania E. Stadmüller Biało-czerwone. 

Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej grupa średniaków przygotowała inscenizację legendy ,,O Lechu, 
Czechu i Rusie”. Kuba grał Czecha, Bartek – Rusa, a Olek – Lecha. Prawdę mówiąc, była to jego pierwsza tak 
poważna rola, więc bardzo się przejmował i wciąż powtarzał: – Chodźmy ku północy, serce mi mówi, że tam 
znajdziemy nasz nowy dom. Jego wierny lud – czyli Oskar z Karolem i Kubą oraz Basia, Malwinka, Wiktoria i Ania 
– ufnie podążał za nim. Nagle wszyscy zatrzymali się, bo oto ich oczom ukazał się wspaniały widok. Wyświetlał 
się on na ścianie, a przedstawiał leśną polanę o zachodzie słońca. Na środku tej polany rósł potężny dąb, a w 
jego konarach widać było gniazdo orła. Piękny biały ptak siedział w nim z rozłożonymi skrzydłami, zupełnie jakby 
chciał ochronić swe pisklęta przed niebezpieczeństwem. – Oto nasz znak! – wołał Olek. – I nasze barwy! W tym 
momencie na ścianie pojawił się kolejny obraz przedstawiający polską biało-czerwoną flagę i godło narodowe – 
białego orła w złotej koronie na czerwonym tle. Przedstawienie obejrzały wszystkie dzieci z przedszkola. Ada też. 
Po obiedzie grupa Olka robiła chorągiewki. Zadanie polegało na przyklejeniu biało-czerwonej karteczki do 
cienkiego patyczka. Z początku szło to opornie, ale już przy trzeciej chorągiewce wszyscy nabierali wprawy. – Kto 
chce, może sobie zabrać do domu kilka chorągiewek i patyczków – zachęcała pani. – Będzie można 2 maja 
udekorować nimi okno albo balkon… Niech wszyscy widzą, że cieszymy się z tego, że jesteśmy Polakami. Olkowi 



nie trzeba było dwa razy tego powtarzać. Nie namyślając się zbyt długo, wpakował cały plik chorągiewek i garść 
patyczków do swojej tekturowej teczki i zabrał do domu. Do wieczora bawił się świetnie z Adą, grał z tatą w piłkę, 
pomagał mamie robić kisiel. Dopiero następnego dnia przypomniał sobie o chorągiewkach. – Jutro święto flagi! – 
zawołał przerażony. – A ja zapomniałem o moich chorągiewkach. Pani powiedziała, że trzeba udekorować nimi 
dom. Sam przecież wybrałem te kolory… Ada poważnie kiwnęła główką. – Był księciem Lechem – poświadczyła 
zgodnie z prawdą. – I co teraz? – zapytał tato. – Będę je sklejał – oświadczył mężnie książę Lech. Niestety, 
szybko okazało się, że kleją mu się palce. Mama z tatą popatrzyli na niego i… zabrali się do roboty. Tym razem 
chorągiewki powstawały w ekspresowym tempie. Zanim zapadł zmrok, okna i balkon były udekorowane, a 
szczęśliwy książę Lech chrapał w najlepsze. Może śnił mu się kołujący wysoko na niebie orzeł z biało-czerwoną 
chorągiewką w dziobie? Kto to wie?  

• Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce 

− Jak Olek świętował Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej?  

− Jakie kolory ma flaga Polski?  

− Jaki ptak jest symbolem narodowym Polski?  

− Co sklejał Olek w domu z rodzicami?  

− Co udekorowali rodzice chorągiewkami?  

− Po co ludzie dekorują flagami swoje domy?  

− Jak się nazywa kraj, w którym mieszkamy? 

 

2. Polskie Symbole Narodowe. 

Jak wygląda godło Polski? Co symbolizują czerwień i biel? Dlaczego Mazurek Dąbrowskiego jest wyjątkową 
pieśnią? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w filmie animowanym dla dzieci. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=193&v=xQk8p7XY23A&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=193&v=xQk8p7XY23A&feature=emb_title


 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=193&v=xQk8p7XY23A&feature=emb_title


 



 

 

3. Praca plastyczna – Flaga Polski. 



 

 

4. Zabawa dydaktyczna Czerwone i białe.  

Czerwone i białe przedmioty i obrazki przedmiotów, 2 miski. Dzieci segregują przedmioty ze względu na kolor. Do 
jednej miski wkładają obrazki z czerwonymi przedmiotami, do drugiej – z białymi. Rozglądają się po domu i 
wskazują przedmioty w czerwonym kolorze i w białym kolorze. Podają przykłady tego, co jeszcze jest czerwone i 
co jeszcze jest białe. 

 

5. Piosenka Jestem Polakiem. 

 

6. Podsumowanie. 

Kraj, w którym mieszkam, to...  

Godło Polski przedstawia...  

Flaga Polski ma dwa kolory: ...  

Gdy słyszymy hymn, musimy...  

Nasze symbole narodowe to… 



20.04.2020- 24.04.2020 

Dzień dobry kochane dzieci! 

 

1.Rozpoczynamy od gimnastyki buzi i języka 

https://wordwall.net/pl/resource/1027253/logopedia/logopedyczne 

 

2. Posłuchajcie opowiadania E. Stadmüller „Smok Segregiusz” 

Smok Segregiusz był niezwykle sympatycznym bajkowym smokiem. Uwielbiał bawić się tym, co inni uważali za 
śmieci. Kartonowe pudełka zamieniał w domki dla lalek albo rycerskie zamki. Plastikowe butelki oklejał 
błyszczącą folią i wykorzystywał jako wieże albo robił z nich rakiety. Kolorowe zakrętki z radością ustawiał jako 
pionki w grach planszowych, które sam wymyślał. Z puszek robił grzechotki, ze starych rękawiczek – maskotki… 
Nigdy się nie nudził. Zazwyczaj chodził uśmiechnięty, a gdy wpadał na jakiś kolejny zwariowany pomysł – 
podskakiwał z radości. Jednego Segregiusz nie mógł zrozumieć. Gdy widział powyrzucane byle gdzie papierowe 
torebki, puszki czy reklamówki, w jego oczach pojawiał się smutek. – Czemu ludzie wyrzucają takie wspaniałe 
zabawki? – rozmyślał. – Jeśli już nie chcą się nimi bawić, to przecież są pojemniki na papier, metal czy szkło. Na 
pewno ktoś wie, jak takie skarby wykorzystać… O, znów ktoś pomylił trawnik ze śmietnikiem i park nie jest już taki 
ładny jak był. Czy naprawdę tak trudno trafić papierkiem do kosza? – Czy myślisz o tym samym co ja? – spytała 
senna wróżka Gwiazduszka, która pojawiła się nie wiadomo skąd i przysiadła obok smoka, na parkowej 
ławeczce. Segregiusz spojrzał na porozrzucane wszędzie śmieci i westchnął ciężko. – Wymyśl jakąś zabawę, 
która nauczy wrzucania papierków do kosza – zaproponowała Gwiazduszka – a ja postaram się, aby ten pomysł 
przyśnił się jakiemuś dziecku. – Spróbujmy – zgodził się smok. – Tato, tato! – zawołał Olek, gdy tylko otworzył 
oczy. – Śniło mi się, że wygrałem wielki turniej. – Rycerski? – zainteresował się tato. – Jasne, że rycerski – kiwnął 
głową Olek. – Miałem na sobie srebrną zbroję, hełm z pióropuszem i walczyłem… ze śmieciami. – Z czym? – 
oczy taty zrobiły się okrągłe ze zdumienia. – Te śmieci chciały zasypać cały świat, a ja im na to nie pozwoliłem – 
oświadczył dumnie rycerz z przedszkolnej grupy Tygrysków.   – Jestem z ciebie dumny – oświadczył tato i 
uścisnął Olkowi prawicę. – Ten bałagan na trawnikach to rzeczywiście problem – rozmyślał, jadąc do pracy. – 
Akurat projektował nową szkołę, a jego kolega – architekt krajobrazu – głowił się nad tym, jak urządzić plac 
zabaw dla przedszkolaków i park pełen atrakcji sportowych dla starszych dzieci. – Tylko pamiętaj o koszach na 
śmieci – przypomniał mu tato, kiedy tylko wszedł do biura. Pan Zbyszek kiwnął głową i po paru godzinach 
przyniósł gotowe szkice. Kosze w kształcie smoków, rakiet, wież fantastycznie pasowały do sportowych boisk i 
huśtawek. – Niech dorosłych uczą dzieci, gdzie wyrzucać trzeba śmieci – podsumował jego pracę tato.  

https://wordwall.net/pl/resource/1027253/logopedia/logopedyczne


 



 

Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania  

− Co lubił robić smok Segregiusz? 

− Co smuciło smoka?  



− Jaki sen miał Olek? 

− Dlaczego należy wyrzucać śmieci do kosza?  

− W jaki sposób możemy chronić przyrodę? 

 

 

3.Wiersz B. Szelągowskiej Kosz na śmieci 

Kosz się zawsze bardzo smuci,  

gdy ktoś papier obok rzuci.  

Pamiętają wszystkie dzieci,  

by do kosza wrzucać śmieci! 

 

4. Piosenki:  

https://www.youtube.com/watch?v=JIEDy5UiRPU 

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I 

 

5. Zabawy twórcze z zastosowaniem gazet. 

Co możemy zrobić ze starej gazety? Dzieci podają pomysły i wspólnie je wykonują, np. rolują gazetę, tworzą 
lunetę i oglądają przez nią świat; dmuchają na gazetę trzymaną w jednej dłoni; zgniatają ją w kulkę i podrzucają 
do góry; rozwijają gazetę i ją prostują; kładą na podłodze i przeskakują przez gazetę obunóż; klaszczą w dłonie, 
trzymając gazetę; szeleszczą nią; uderzają w gazetę rytmicznie, jednym palcem. 

https://www.youtube.com/watch?v=JIEDy5UiRPU
https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I


 

 



 

 

6.Quiz dydaktyczny „Jak dbamy o przyrodę?” 

Dzieci potwierdzają prawidłową odpowiedź, wstając i mówiąc: Tak!, a nieprawidłową – pozostając w bezruchu 
(siedzą na dywanie) i mówiąc: Nie! Dobrze, aby każda odpowiedź była przez dzieci uzasadniona.  

Przykładowe zdania: − Zwierzęta nie czują, kiedy się im dokucza. − Śmieci powinno się wyrzucać do specjalnych 
pojemników, a jeśli ich nie ma – do kosza. − Każda woda, którą pijemy, powinna być czysta. − W lesie wolno 
krzyczeć. − Warto sadzić kwiaty w ogrodzie. 

 

7. Kolorowanki( do wyboru) 

https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/kwiecien/dzien-ziemi/kolorowanki1dz/ 

 

8. Praca plastyczna: „Kolorowe obrazki z zakrętek” 

https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/kwiecien/dzien-ziemi/kolorowanki1dz/


Potrzebne: kartka z bloku technicznego, klej magic, kredki, plastelina, kolorowe ,plastikowe zakrętki Ułóżcie 
obrazki według własnych pomysłów a następnie przyklejcie klejem do kartek. Na koniec dorysujcie lub dolepcie z 
plasteliny brakujące elementy. Może to być na przykład gąsienica na liściu, kwiatek, samochód, ślimak. • 
Koniecznie Zaprezentujcienam swoje prace. 

Dodatkowe pomysły prac poniżej na zdjęciach. 

 

 

 

 

14.04.2020- 17.04.2020 

„WIOSENNE PRZEBUDZENIE”-propozycje zadań na tydzień(14-17.04.20r.) 

Dzień dobry dzieci! 

I Rozpoczynamy od rytmicznej rozgrzewki- 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

 

II.Gimnastyka buzi i języka 

Wąchanie kwiatków – dzieci nabierają powietrze nosem, a wypuszczają ustami, naśladując wąchanie kwiatków.  

Podlewamy kwiatki – pompujemy wodę do konewki, dzieci unoszą język do góry, w stronę nosa, opuszczają go w 
stronę brody, a następnie obie wargi wysuwają do przodu.  

Bocian – dzieci wysuwają wargi mocno do przodu, naśladują dziób bociana, następnie otwierają szeroko wargi i 
je zamykają. 

Żaba – żaba schowała się przed bocianem pod liściem i uśmiecha się szeroko – dzieci szeroko rozciągają wargi, 
potem uśmiechają się i ściągają wargi.  

Kukułka – dzieci ściągają wargi do przodu i naśladują kukułkę – mówią: ku, ku, ku, ku. Wiosenne porządki – przy 
szeroko otwartej jamie ustnej język wymiata wszelkie zakamarki: wędruje za górne i za dolne zęby. 

 

 

III.Zapoznanie dzieci z wierszem E. Szelburg-Zarębiny pt. „Wiosna idzie.” 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo


 

Przyleciały skowroneczki  

z radosną nowiną, 

zaśpiewały, zawołały, 

ponad oziminą, 

Idzie wiosna! Wiosna idzie! 

Śniegi w polu giną! 

Przyleciały bocianiska 

W bielutkich kapotach, 

Klekotały, ogłaszały 

Na wysokich płotach: 

Wiosna! Wiosna idzie! 

Po łąkowych błotach! 

Przyleciały jaskółeczki 

Kołem kołujące, 

Figlowały, świergotały 

Radośnie krzyczące 

Idzie wiosna! Wiosna idzie! 

Prowadzi ją słońce! 

 

 

Pytania do wiersza: 

- Jaka pora roku idzie przez świat? 

- Jakie zmiany w przyrodzie zachodzą wiosną? 

 

IV.Zapraszamy do twórczości plastycznej. 

Dziś trzy sposoby na prace plastyczne przedstawiające bazie. 

Bazie – pieczątka Na kartce kolorowego papieru rysujemy kredkami lub flamastrami patyczki wierzby. Bazie 
robimy mocząc drugi koniec grubej kredki w białej farbie i odciskając na patyczkach. Można również robić odciski 
z paluszka. To bardzo szybka praca plastyczna. 



 

 

V. Zabawy przy piosence „Maszeruje wiosna”. 

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw 

 

 

VI. Kolejna propozycja zabawy, która na pewno Was zaskoczy i wywoła uśmiech na twarzy. 

„MALOWANIE NA MLEKU „ 

Potrzebujemy: 

-mleko 

-głęboki talerz 

-pędzelek lub kroplomierz, patyczek do uszu 

-farby rozwodnione (w kilku kolorach) lub woda z dodatkiem barwników spożywczych 

-kilka kropli płynu do naczyń 

 

Wylewamy mleko na talerz. Pędzelkiem z farbą (patyczkiem do uszu) zaczynamy malować na mleku koła i różne 
wzory. Powtarzamy czynność. Kropla płynu do naczyń podkręci dodatkowo efekty. W chwili gdy powstają 
ruchome obrazy zaczyna się dziać prawdziwa MAGIA  

Link https://www.youtube.com/watch?v=Yy-s1Q_3SYo 

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw
https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw
https://www.youtube.com/watch?v=Yy-s1Q_3SYo


 

 

VII Zabawa matematyczna „Wiosenny ogródek”. 

Celem tej zabawy jest wprowadzenie dziecka w świat rytmów, ćwiczenie umiejętności dostrzegania rytmów i 
kontynuowania go. 

Rodzic przygotowuje dziecku pasek papieru, na którym układa elementy w odpowiednich sekwencjach 
(2-elementowe lub 3-elementowe rytmy,- w zależności od możliwości dziecka) 

Nastepnie dziecko odtwarza i kontynuuje podany rytm. Rytmy możemy układać ze wszystkiego, np.:klocki, 
patyczki, owoce, kredki itp. 

 

  

Czekamy na zdjęcia z realizacji wykonania naszych propozycji zabaw na adres mailowy naszej grupy: 
maluchy17@o2.pl Jesteśmy też bardzo ciekawe jak tam Wasza hodowla fasoli  

Życzymy udanej zabawy!:-) 

 

 

 

 

 

06.04.2020- 10.04.2020 

Witajcie kochane przedszkolaki. Oto kilka nowych propozycji zabaw na ten przedświąteczny tydzień. Dobrej 
zabawy!  

1.Każdy dzień rozpoczynajcie od gimnastyki  

 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=gimnastyka+smyka 

 

2.Oto podpowiedz w jaki sposób można udekorowac koszyczek wielkanocny 

https://www.youtube.com/watch?v=nA9fBGhF168&list=PL7Lg168IaC6QDAzGhO8ZPRo7nM_jIqHU2&index=4 

https://www.youtube.com/watch?v=Yy-s1Q_3SYo
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=gimnastyka+smyka
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=gimnastyka+smyka
https://www.youtube.com/watch?v=nA9fBGhF168&list=PL7Lg168IaC6QDAzGhO8ZPRo7nM_jIqHU2&index=4


 

 

3. A czy wiecie co włozyć do wielkanocnego koszyka? Popatrzcie! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-vS8QYsdefQ 

 

 

4. A o to symbolika rzeczy, które wkładamy do wielkanocnego koszyczka: 

https://www.youtube.com/watch?v=nA9fBGhF168&list=PL7Lg168IaC6QDAzGhO8ZPRo7nM_jIqHU2&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=-vS8QYsdefQ
https://www.youtube.com/watch?v=-vS8QYsdefQ


 

 



 



 



 



 



 



 

 

5.Kochane dzieci-słuchajcie muzyki kazdego dnia! 

 



https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c&list=PL7Lg168IaC6QDAzGhO8ZPRo7nM_jIqHU2 

 

 

6. A oto krótka opowieść wielkanocna 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nDlJVu4rXrU 

 

 

7. Oto kilka sposobów jak przygotować zajączka wielkanocnego 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RodXic0G-SE 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=bcq6AhQMqcQ 

 

https://www.facebook.com/PlastykaITechnika/posts/2977067455689759 

 

https://www.facebook.com/groups/1434073576811641/permalink/2597164947169159/ 

 

 

8. Wiersz A. Widzowskiej Wielkanoc. 

 

– Kurko, proszę, znieś jajeczka,  

 

śnieżnobiałe lub brązowe, 

 

ja z nich zrobię na Wielkanoc cud-pisanki kolorowe.  

 

Do koszyczka je powkładam, z chlebkiem, babką lukrowaną,  

 

potem pójdę je poświęcić z bratem, siostrą, tatą, mamą.  

https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c&list=PL7Lg168IaC6QDAzGhO8ZPRo7nM_jIqHU2
https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c&list=PL7Lg168IaC6QDAzGhO8ZPRo7nM_jIqHU2
https://www.youtube.com/watch?v=nDlJVu4rXrU
https://www.youtube.com/watch?v=nDlJVu4rXrU
https://www.youtube.com/watch?v=RodXic0G-SE
https://www.youtube.com/watch?v=ZzwEPHfnsEM
https://www.youtube.com/watch?v=bcq6AhQMqcQ
https://www.facebook.com/PlastykaITechnika/posts/2977067455689759
https://www.facebook.com/groups/1434073576811641/permalink/2597164947169159/
https://www.facebook.com/groups/1434073576811641/permalink/2597164947169159/


 

Przy śniadaniu wielkanocnym podzielimy się święconką i buziaka dam mamusi,  

 

zajączkowi i kurczątkom. „Śmigus-dyngus!” 

 

– ktoś zawoła, tatę wodą popryskamy,  

 

mama będzie zmokłą kurką, bo to poniedziałek lany! 

 

9. Eksperyment: Jak sprawdzić, czy jajko jest świeże?  

 

Dwie szklanki z wodą i dwa jajka: świeże i stare. Nalej do obu szklanek wodę (po pół szklanki). Naszykuj dwa 
jajka: Czy wiecie, po czym poznać, że jajko jest świeże? Dzieci, wkładają do każdej szklanki po jednym jajku i 
obserwują, co się z nimi dzieje. Czy w obu szklankach jajka zachowują się tak samo? Jajko, które jest świeże, 
opada na dno, a to, które jest stare, unosi się do góry. 

 

10. Piosenka https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk 

https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk


 



 

  

 

30.03.2020- 03.04.2020 

Temat tygodnia: Zwierzęta na wsi. 

1. Zabawa paluszkowa Powitanie paluszków. N. pokazuje, w jaki sposób palce witają się ze sobą. Dzieci łączą ze                  
sobą opuszki palców obu rąk: mały z małym, serdeczny z serdecznym, środkowy ze środkowym itd. 

 

2.Wprowadzenie do zajęć – słuchanie odgłosów zwierząt z wiejskiego podwórka. 

https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw 

 

3. Piosenka: 

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ 

 

4.Zabawa plastyczna – lepienie z plasteliny figurek zwierząt gospodarskich: Mieszkańcy wiejskiego podwórka 

 

5. Słuchanie wiersza H. Bechlerowej Na podwórku.  

Na podwórku u Władka jest wesoła gromadka: długouchy pies Raczek i króliczek, co skacze, kurka pstra i kotki                  
dwa, i na koniec łaciaty prosiaczek. Ma ten Władek zmartwienie: Raczek garnek stłukł w sieni, kotek wełnę                 
rozwinął, spruł pończochę babciną, drugi kot wlazł na płot i pobrudził łapkami pierzynę. A od rana już kłopot:                  
trzeba mleka dać kotom, barszcz zjada pies Raczek, trawę królik, co skacze, kurka pstra owies ma, a otręby w                   
korytku – prosiaczek. 

• Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.  

− Jak miał na imię chłopiec z wiersza?  

− Jak się nazywał pies Władka?  

https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw
https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ


− Jakie jeszcze zwierzęta miał Władek?  

− Co zrobiły zwierzęta?  

− Co jadły zwierzęta? 

 

6. Rozwiązywanie zagadek.  

Kolorowe ma piórka, woła: kukuryku i mieszka z kurami w kurniku. (kogut)  

Wieczorem odpoczywa w stajni, bo od wielu dni ciężko pracuje na swojej wsi. (koń)  

Mieszka w chlewiku i głośno kwiczy: kwiku, kwiku. (świnia)  

Znosi jajka i, choć nie szczerozłote, to właśnie do niej idziesz, gdy na jajecznicę masz ochotę. (kura)  

To od niej mamy mleko, i choć do pięknej jej daleko, to nie tylko liczne łaty to sprawiają, że gospodarze duży                     
pożytek z niej mają. (krowa) 

 

 

23.03.2020- 27.03.2020 

Tematem tygodnia jest wiosenne przebudzenie, poniżej propozycje zabaw z dziećmi: 

 

1. Wprowadzenie: 

https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw&list=PLzzSUwJ7OfkqSpctaqT29CEBkrlYqv0wp&index=5 

2.. Ćwiczenia grafomotoryczne Wiosna. 

Dziecko wraz z rodzeństwem lub opiekunem siadają jedno za drugim, w niewielkiej odległości od siebie, tak aby 
miały możliwość kreślenia na plecach najbliższej osoby, oznak wiosny: słońce, chmurę, deszczyk, kwiatek, płotek, 
trawę. 

3. Rozwiązywanie zagadki B. Szelągowskiej o wiośnie. 

Wracają ptaki z daleka i kwiatki kiełkują wokoło. Nadchodzi pora radosna, bo właśnie zaczyna się… (wiosna) 

 

4. Wykonanie grzechotek z plastikowych butelek i nasion. 

Małe, plastikowe butelki po napojach (z zakrętkami), nasiona: grochu, fasoli, bobu, Dzieci wsypują nasiona do 
butelek, które zakręcają. Potrząsają butelkami z ziarnami i słuchają, jakie dźwięki wydają powstałe grzechotki. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw&list=PLzzSUwJ7OfkqSpctaqT29CEBkrlYqv0wp&index=5

