
 Poniedziałek,30.03.2020r. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami realizujemy edukację przedszkolną          

w systemie zdalnym. Tak jak dotychczas będę przygotowywać 

propozycje zabaw, zadań i ćwiczeń, które mogą Państwo przeprowadzić             

z dziećmi w domu. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy już korzystają           

z moich propozycji i zachęcam do dalszej współpracy. Wierzę, że nasze 

zaangażowanie przyczyni się do realizacji wspólnego celu, jakim jest 

harmonijny rozwój Państwa pociech, niezależnie od tego w jak niesprzyjających 

warunkach przyszło nam funkcjonować. Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo 

zdrowia i cierpliwości!  Do zobaczenia :-) 

To nowa propozycja na kolejny dzień mam nadzieję, że miło spędzacie czas 

ze swoimi Rodzicami ☺ 

1.Wiosenny kącik  

Zajrzyjmy do wiosennego kącika, przejrzyjmy jeszcze raz zgromadzone tam 

książeczki i ilustracje, porozmawiajmy o nich, poczytajmy.  

2.Guzikowe kwiaty  

Będą potrzebne: różnokolorowe guziki lub kółeczka wycięte z kolorowego 

papieru  

Dziecko układa wzory kwiatowe, wykorzystując do tego guziki lub papierowe 

kółeczka przygotowane przez opiekuna. Warto wykorzystać okazję i powtórzyć 

nazwy kolorów. Jeśli dziecko nie ma problemu z nazywaniem kolorów w języku 

polskim, a opiekun czuje się na siłach, powtarzamy kolory po angielsku. Ważne 

by „nie mieszać” języków – jeśli nazywamy kolory po polsku, a dziecko użyje 

angielskiego określenia, prosimy o podanie polskiej nazwy. Jeśli powtarzamy 

angielskie nazwy, a dziecko użyje polskiej, podpowiadamy angielską wersję.  

 

 



Oto przykłady prac jakie można zrobić z guzików 

wiosenna guzikowa łąka,lub wazon z kwiatami☺ 

Może sami coś zrobicie LICZĘ  NA  WASZĄ KREATYWNOŚĆ☺ 

 

3.Gimnastyka buzi i języka  

Będzie potrzebne: małe lusterko  

  Ćwiczenia usprawniające język.  

1. Wysuwać język poziomo na zewnątrz jamy ustnej i cofać go w głąb, 

ćwiczymy szeroko otwierając usta, podczas wysuwania język ma być zaostrzony 

i wydłużony, cofając go zwracamy uwagę  aby się nie unosił do góry i dotykał 

warg.  

2. Wykonujemy tzw. "Masaż języka zębami” tj. przeciskamy szeroki 

rozpłaszczony język miedzy zbliżonymi do siebie siekaczami.  

3. Czubkiem języka na przemian uderzamy o dziąsła górne i dolne, zwracamy 

uwagę na szerokie otwieranie jamy ustnej, a zwłaszcza na szybkie 

przemieszczenie języka z dołu do góry i odwrotnie.  

4. Otwieramy usta. Zataczamy okręgi jak najmocniej wysuwając język po 

zewnętrznej stronie warg - kilka razy w jedną i drugą stronę.  

5. Przy lekko rozchylonych ustach bardzo szybko przeprowadzamy koniuszek 

języka z jednego kącika ust w drugi. Ćwiczenie to można wykonywać również 

baaardzo powoli (jest wtedy jeszcze trudniejsze).  

6. Otwieramy szeroko usta. Język unosimy do podniebienia i malujemy 

czubkiem języka całą powierzchnię podniebienia od górnych zębów w stronę 

gardła i z powrotem. 

 

 



A teraz niech mama lub tata ☺ przeczyta wierszyk spróbujcie 

nauczyć się na pamięć ☺ 

BĄK  

Spadł bąk na strąk,  

a strąk na pąk.  

Pękł pąk, pękł strąk,  

a bąk się zląkł. 

4.Matematyczne nasiona  

Będą potrzebne: posiadane w domu nasiona ( fasola, groch, kukurydza   

itp.)pęseta lub patyczek. 

Rozsypujemy na stoliku wymieszane nasiona. Dziecko za pomocą patyczka lub 

pęsety rozdziela je na poszczególne rodzaje, opisując różnice w ich wyglądzie, 

wielkości, kolorze, kształcie. Następnie segreguje nasiona zgodnie z 

poleceniami opiekuna, układa z nich szeregi, określa „na oko”, których jest 

więcej, i sprawdza, np. łącząc je w pary. Liczy ziarna z poszczególnych grup, 

mówi: „Tu jest więcej, a tu jest mniej”. Tworzy rytmy – powtarzające się 

kilkuelementowe sekwencje, np.: groszek – fasolka – bób – kukurydza.  

Liczę na waszą kreatywność ☺☺☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Doświadczenia przyrodnicze z nasionami  

Będą potrzebne: posiadane w domu nasiona ( fasola,kukurydza itp.), plastikowy 

kubeczek, wata, woda ,cebulka, rzeżucha, 

Dziecko wkłada watę do plastikowego jednorazowego kubeczka. Nalewa do niego 

tyle wody, by była wilgotna. Odlicza trzy dowolnie wybrane nasiona, wkłada je do 

środka. Ustawia kubeczki przy oknie i obserwuje kiełkowanie nasion, to samo 

robimy z cebulką lub z rzeżucha ☺ posiana na talerzyku. Przez najbliższy czas 

prowadzi obserwacje przyrodnicze. Dzieli się swoimi spostrzeżeniami, ogląda 

kiełkujące nasiona ,cebulkę czy wysianą na talerzyku rzeżuchę. Pamiętamy o 

podlewaniu, ustawiamy na oknie, aby roślinki miały światło. Po pewnym czasie 

nazywa z pomocą opiekuna części roślin – korzenie, liście, łodyga.  Można zobaczyć 

obrazki, które wstawiłam ☺  

6.Grzechotka  

Będą potrzebne: posiadane w domu nasiona (fasola, groch, soczewica, ciecierzyca, 



 

 

 

 

Dziękuje Rodzicom za dotychczasowe zaangażowanie w nauczanie zdalne! 

Zatem zalecam wykonywanie zaproponowanych aktywności. Proszę jednak 

pamiętać, że wszystkie propozycje na dany dzień nie muszą być 

zrealizowane w całości oraz w tym konkretnym dniu - mogą być wykonane 

np. tydzień później. Pozdrawiam ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pokoloruj wesołą cebulkę możesz wykleić ja papierem kolorowym lub 

plasteliną decyzja należy do CIEBIE ☺ kolory zielony szczypiorek, żółta 

cebulka, a może kolorowa ;) czy czerwona ☺ 

 



 


