
Plan nauki zdalnej 12-16.04.2021r. 5 latki 

Temat tygodnia: Mali strażnicy przyrody. 

 

1. Karty pracy cz.3: strony 77-80, cz.4: strony 3-6 

 

2. Tablice demonstracyjne nr.72 i 73 : 881935_OS TABLICE 5-latek 2020 srodek (mac.pl)  

* Polecenie do tablicy nr.72: Rodzic wypowiada z podziałem na głoski, nazwy 

poszczególnych elementów obrazka lasu. Dziecko syntezuje nazwy i wyraźnie je 

wypowiada wskazując odpowiednie miejsca na obrazku np.(drzewa, liście, ścieżka, gałęzie, 

dziupla, nora, kora, mech, paproć, sowa, zając, mrówki, sarna, kwiaty). 

* Polecenie do tablicy nr 73: Nazwijcie zwierzęta, a potem rośliny przedstawione na 

zdjęciach. Przedstawcie wybrane zwierzę lub roślinę, która jest na zdjęciu, za pomocą 

gestów i mimiki. Rodzice mają za zadanie odgadnąć którą postać macie na myśli. 

 

3. Wyprawka plastyczna : wykonywanie pracy plastycznej „Wesoła wilga” 

Potrzebne materiały: wyprawka - karta 20, nożyczki, kredki, klej, czarna bibuła. 

Sposób wykonania: wycinanie z karty rysunku wilgi. Kolorowanie go kredkami w odpowiednich 

kolorach. Odwrócenie obrazka wilgi na drugą stronę. Przyklejanie kulek z czarnej bibuły na 

skrzydłach i ogonie. Nacinanie rysunku w zaznaczonych miejscach. Składanie wilgi według 

instrukcji. Sklejanie głowy. Propozycja dodatkowych działań, opisanych na karcie wyprawki (na 

odwrocie) 

 

4. Oglądanie filmu edukacyjnego: W kontakcie z naturą - dla dzieci - YouTube . Rozmowa 

rodzica z dzieckiem – Podaj cechy przyjaciela przyrody. 

 

5. Fitness z Lulisią i Lulitulisiami cz.1: Ćwicz z Lulisią i Lulitulisiami - trening fitness dla 

dzieci część 1 - YouTube 

 

6. Oglądanie filmu edukacyjnego ilustrującego proces wzrostu roślin :AGI BAGI opowie Wam 

o... - Jak rosną rośliny? - YouTube 

 

7. Doświadczenie „Zasadźmy fasolę” według Kuby i jego mamy Agi : Jak założyć hodowlę 

fasoli dla 5-6-latka Kuba opowiada :) Przedszkole Mamy Agi - YouTube 

 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/os-bbplus-tablice/mobile/index.html#p=74
https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ&t=205s
https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc
https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc
https://www.youtube.com/watch?v=JGNkJp3hqmA
https://www.youtube.com/watch?v=JGNkJp3hqmA
https://www.youtube.com/watch?v=KVKpNVhyVmc
https://www.youtube.com/watch?v=KVKpNVhyVmc


8. Słuchanie wiersza: Strażnicy przyrody – YouTube. 

 Dziecko odpowiada na pytania do wiersza: 

 * O jakich ptakach była mowa na początku wiersza? 

 *Jakie zwierzęta i dlaczego płakały w wierszu? 

  * Co zbierały dzieci w lesie? 

  * Jakie tajemnice zdradza zając Kicek w wierszu? 

 

9. Wprowadzenie litery „ż”: 

• Słuchanie ciekawostek na temat żab : Żaby- film edukacyjny dla dzieci - Bing video. 

•  Dziecko: 

 *dzieli na sylaby i głoski wyraz „żaba” 

 *określa jaką głoskę słychać na początku wyrazu „żaba” 

 *liczy ile głosek ma wyraz „żaba” 

 *wymawia długo głoskę żżyyy… i krótko ż,ż,ż, określa czy jest spółgłoską czy samogłoską 

(spółgłoską) 

 *można poinformować dziecko, że jest jeszcze inny zapis głoski ż – dwuznak rz 

• oglądanie filmu: Bajka dla dzieci - literka Ż - YouTube 

• wykonanie kart pracy z książki „Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia” strony: 

42,43,78 

 

10. Fitness z Lulisią i Lulitulisiami cz.2: Ćwicz z Lulisią i Lulitulisiami - trening fitness dla 

dzieci część 2 - Bing video 

 

11.  Nauka piosenki „Ekologa znak”: Śpiewające Brzdące - Ekologa znak - Piosenki dla dzieci - 

YouTube . Tańcz, słuchaj i ucz się. Kilkukrotnie puszczając dziecku piosenkę dążymy do nauki 

tekstu na pamięć jednocześnie dobrze się przy tym bawiąc. Tekst piosenki poniżej : 

I. Niech zieleni się przyroda, 

Bo w przyrodzie tlen i woda, 

Chcę by wszystko kwitło, żyło, 

 By powietrze czyste było 

 Ref:(…X 4 ) 

Auto-nie, 

Rower-tak, 

Ekologa to jest znak. 

II.  

https://www.youtube.com/watch?v=p-U1Zt2Bwjk
https://www.bing.com/videos/search?q=rodzaje+żab+film+dla+dzieci&&view=detail&mid=4AB5D1E793D7EBF6DC424AB5D1E793D7EBF6DC42&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Drodzaje%2520%25C5%25BCab%2520film%2520dla%2520dzieci%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Drodzaje%2520%25C5%25BCab%2520film%2520dla%2520dzieci%26sc%3D0-27%26sk%3D%26cvid%3D18799C0DA03C415689FBD413ACC97F05
https://www.youtube.com/watch?v=Wb-eEPdPy0g
https://www.bing.com/videos/search?q=fitness+w+przedszkolu&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dfitness%2Bw%2Bprzedszkolu%26FORM%3DHDRSC3&view=detail&mid=E06AC9DFDC52601D07B3E06AC9DFDC52601D07B3&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=fitness+w+przedszkolu&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dfitness%2Bw%2Bprzedszkolu%26FORM%3DHDRSC3&view=detail&mid=E06AC9DFDC52601D07B3E06AC9DFDC52601D07B3&&FORM=VDRVRV
https://www.youtube.com/watch?v=JIEDy5UiRPU
https://www.youtube.com/watch?v=JIEDy5UiRPU


II. Nie chce spalin, nie chce dymu, 

 I w powietrzu nie chce pyłu, 

Nie chce chemii w mym ogrodzie, 

Ja z przyrodą chce żyd w zgodzie. 

Ref: :(…X 4 ) 

Auto-nie, Rower-tak,  

Ekologa to jest znak.  

(…X 4 ) 

Auto-nie,  

Rower-tak 

 

12. Zestaw zadań matematycznych. Proszę wejść w kategorię „przedszkole”, następnie 

„kierunki i położenie”. Rozwiązujemy w tym tygodniu warianty „nad, pod” oraz „prawa, lewa”  

Przedszkole - Matematyka (szaloneliczby.pl) 

 

13.  Squla.pl 

W tym tygodniu proszę skupić się na kategorii „Przyroda”, warianty – Planeta Ziemia, 

Zwierzęta, Rośliny. 

https://szaloneliczby.pl/przedszkole/

