
Temat tygodnia: NADESZŁA WIOSNA 

 

W piątek 03/04/2020r. proszę potwierdzić wykonanie zadań w wiadomości e-mail. 

Załączniki: zdjęcia, skany, nagrania odsyłacie Państwo na adres: 

ppplastus@gmail.com lub MMS-em.  

Kolejność wykonywania zadań dowolna. 

Proszę o krótkie podsumowanie: Czy dziecko chętnie wykonywało zadania? Czy 

dziecko nie miało trudności przy wykonaniu zadań, a jeśli były – to jakie? Czy 

wykonywało zadania dodatkowe? 

 

Dzień 1 

 Oglądanie prezentacji multimedialnej i rozmowa z dzieckiem, rodzic zadaje 

pytania: 

Co przyleciało na łąkę? Co kumkało w stawie? Co wybrało się do lasu? Jaka pora roku do nas 

zawitała? Czy słoneczko grzeje mocniej? Jakie znasz wiosenne kwiaty? 

 Obejrzyj obrazki. Wykonaj polecenia odczytane przez opiekuna.  

– książka str. 32 – 33 http://www.przedszkoleplastus.pl/grupy/tygryski/ 

 Rysuj po śladzie. Pokoloruj korale. – karta – plik załączony w wiadomości 

 Gimnastyka języka – tekst do odczytania tekstu – plik załączony w wiadomości 

 Dowolny taniec przy piosence z prezentacji multimedialnej 

 

Dzień 2 

 Oglądanie prezentacji multimedialnej. Policz bociany, żabki, niedźwiadki, 

pszczółki, ptaszki, motylki, które pojawiły się w prezentacji. Których zwierząt 

jest najmniej, a których najwięcej? 

 Ćwicz liczenie. Wykorzystaj zabawki, klocki, kredki itp. 

 Rozwiąż zagadki: 

Biały kwiat przebił śnieg i wyjrzał na świat. [przebiśnieg] 

Ma dziób i nogi czerwone. Gdy pojawi się na łące, straszy żabki kumkające.                          

[bocian] 

Skacze przy ciepłej pogodzie: raz jest w trawie, raz jest w wodzie. [żaba] 

 Przy piosence z prezentacji naśladuj ruchy bociana i żabki. 

 Oglądaj zdjęcie bociana Wyszukaj razem z rodzicem zdjęć bociana w książkach, 

czasopismach, w internecie i odpowiedz na pytania: 

W jakim kolorze bocian ma pióra? W jakim kolorze bocian ma dziób i nogi? Jaki głos wydaje 

bocian? Co jest przysmakiem bociana? Czy bociany zostają u nas na zimę? 
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Dzień 3 

 Poszukaj razem z rodzicem zdjęć bociana – książki, czasopisma, zdjęcia                    

z internetu i odpowiedz na pytania: 

W jakim kolorze bocian ma pióra? Jakiego koloru jest jego ogon? W jakim kolorze bocian ma 

dziób i nogi? Jaki głos wydaje bocian? 

 Pokoloruj bociana – karty pracy [2] str. 8 

http://www.przedszkoleplastus.pl/grupy/tygryski/ 

 Słuchanie piosenki z prezentacji multimedialnej. 

 Nauka piosenki fragmentami ze słuchu 

Dzień 4 

 Oglądanie zdjęć żaby – skorzystaj z dostępnych materiałów: prezentacja 

multimedialna, książki, czasopisma, Internet. Na ich podstawie opowiedz, jak 

wygląda żaba. 

 Zielona żabka kumka w stawie – wykonaj zieloną żabkę w stawie dowolną 

metodą: rysowanie kredkami, malowanie farbami, wyklejanie, wydzieranie, 

wyklejanie plasteliną itp. 

 Pobaw się z rodzicem, bratem, siostrą – zabawa Uwaga! Bocian!; dziecko 

podskakuje jak żabka. Na hasło Uwaga! Bocian! stoją nieruchomo. 

 Słuchanie piosenki z prezentacji multimedialnej. 

 Kontynuowanie nauki piosenki ze słuchu. 

Dzień 5 

 Oglądanie bajki: https://www.youtube.com/watch?v=aA5bow4HNEs 

 Odpowiedz czy Kubuś z przyjaciółmi znaleźli oznaki wiosny? Jeśli tak, jakie? 

 Możesz stworzyć swoją własną grządkę. Obejrzyj filmik: 

http://www.przedszkoleplastus.pl/home/zajecia/warsztaty-kreatywne/  

 Wybierz się na spacer w poszukiwaniu oznak wiosny lub zamiennie przespaceruj 

się wirtualnie słuchając piosenki i kołysząc się w jej rytmie: 

https://www.youtube.com/watch?v=_uJ4HB68w18 
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