
 

Wtorek 14.04.2020 

Witajcie przedszkolaki. Święta już za nami. Mam nadzieję, że spędziliście je 
radośnie w swoich domach z najbliższymi. Może jednak zechcecie pobawić 

się dzisiaj w naszym wirtualnym przedszkolu.  
Zapraszam. 

 Was drodzy Rodzice zachęcam do zamieszczania na naszej grupowej 
skrzynce, zdjęć prac dzieci (nie tylko tych, które my proponujemy),  

dzielenia się z nami Waszymi spostrzeżeniami.  
(przypominam, że adresy są dostępne na stronie internetowej naszego 

przedszkola, w zakładce zdalne nauczanie, gdzie należy wybrać swoją grupę) 

W TYM TYGODNIU BĘDZIEMY MÓWIĆ O EKOLOGII 

    TEMAT DNIA: „Jesteśmy przyjaciółmi przyrody” 

    Cele ogólne:  

    Dziecko: 

• Układa rytmy wg wzoru, 

• Odpowiada na pytania dotyczące opowiadania, 

• Wie, jak segregować śmieci, 

• Posługuje się w mowie językiem zrozumiałym dla innych, 

 

     Potrzebne pomoce: gazety kolorowe i czarno- białe, nożyczki, kolorowe   

     zakrętki, 

 

1. Zapraszam do ćwiczeń oddechowych. Każde dziecko wytnie dwie 
chmurki (jedna może być z kolorowej gazety- chmurka wesoła, a druga  
z czarno- białej- smutna). Trzymając je w rękach, słucha słów dorosłego: 
czyste powietrze- dmucha w chmurkę wesołą; brudne powietrze-  
w smutną. Zabawę powtarzamy kilka razy, zwracając uwagę na wciąganie 
powietrza nosem i wypuszczanie buzią. 



2. Teraz zabawa matematyczna. Przygotujcie kolorowe zakrętki (mogą być 
też guziki, lub ulepione z plasteliny kulki, itp.)  Rodzic układa różne 
rytmy, np. jedna zakrętka, odstęp, dwie zakrętki, odstęp, itd. Zadaniem 
dziecka jest powtórzenie rytmu i kontynuowanie go. Można układać też 
wg kolorów: dwie nakrętki żółte, jedna niebieska, jedna czerwona, itd. 
Jeśli nie dysponujemy nakrętkami, z powodzeniem możemy wykorzystać 
sztućce: łyżka, dwa widelce, itd. 

3. Kolej na dawkę ruchu. Dziecko maszeruje po pokoju w różnych 
kierunkach. Na hasło- wysocy ekolodzy-chodzi na palcach; niscy 
ekolodzy- chodzi w przysiadzie. 

4. Obejrzyjcie teraz historyjkę obrazkową, spróbujcie ją opowiedzieć  
i oceńcie zachowanie chłopców. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 

5. Jestem ciekawa, czy umiecie trafić do celu. Ze starych gazet, zróbcie  
cztery papierowe kule. Próbujcie trafić nimi do kosza lub pudełka 
ustawionego w pewnej odległości. Może uda wam się zrobić konkurs,  
kto więcej razy trafi do celu. Powodzenia. 

 
6. Na popołudnie proponuję kilka ćwiczeń graficznych. Postarajcie się   

          wykonać je dokładnie i starannie, tak jak robiliście to w przedszkolu. 
 



 



 


