
GRUPA V środa 01.04.2020 rok 

Witamy serdecznie Dzieci i Rodziców z grupy V. Ze względu na zaistniałą 

sytuację nie możemy przychodzić do pracy i bezpośrednio w przedszkolu 

prowadzić zajęć dydaktycznych. 

Dlatego też za pomocą naszej strony internetowej przedszkola będziemy 

przekazywać informacje dotyczące działań edukacyjnych. Prosimy Rodziców  

o współpracę z naszą grupą i wspólną edukację.  

Pozdrawiamy Serdecznie Dzieci I Rodziców. Nauczycielki z grupy V. 

Pani Agata i Pani Marta. 

TEMAT TYGODNIA (30.03 - 3.04. 2020 rok) Witaj Wiosno! Cele ogólne: 

obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, rozwijanie umiejętności 

współpracy Rodzic – Dziecko.  

 

„Kwiecień, plecień, wciąż przeplata,  

trochę zimy, trochę lata” 

Wszystkim Dzieciom (dzieci 3,4,5,6 – letnie) 

Prosimy rodzica o przeczytanie wierszyka dziecku. 

Życzymy miłej lektury. 

 

,,KWIECIEŃ PLECIEŃ’’ 

***** 

Ach ten kwiecień, psotny kwiecień,  

różne figle płata w świecie.  

Raz przygrzeje mocno słońce,  

że jak w lecie jest gorąco.  

Innym razem śniegiem prószy,  

że aż wszystkim marzną uszy.  

Kwiecień - plecień, bo przeplata,  

trochę zimy, trochę lata. 

***** 

 



 

Praca dzieci 3 – letnie 

Zadania na wtorek 01.04.2020 rok 

Ada O. Tomek P. Ewa G. Gabi J. G. Emil S. Augustyn B. Marysia M. Kuba R. 

Bartek B. 

Zabawa ruchowa „Taniec kwiatów” – do muzyki Piotra Czajkowskiego  

Dzieci -  „kwiatuszki” początkowo śpią w nasionku, następnie powoli rozwijają się, 

podnoszą do góry, kiedy muzyka staje się trochę żywsza „kwiatuszki” rozkwitnięte, 

rozpoczynają swój wiosenny taniec. 

https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc 

 

Praca dzieci 4 – letnie 

Zadania na wtorek 01.04.2020 rok 

Franek K. Emma S. Benio Ż. Lidia D. Maks I. 

 

Idzie wiosna - piosenka 

https://www.youtube.com/watch?v=4yuKun2h2o4 

Rodzic prowadzi krótka rozmowę z dzieckiem: O czym jest  piosenka? Jak wyglądała 

wiosna? 

W co była ubrana? Czy piosenka jest wesoła czy smutna? Po czym  to poznajemy? 

Na koniec wspólnie poruszajcie się w rytm muzyki . 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc
https://www.youtube.com/watch?v=4yuKun2h2o4


 

 

 

 

 



 

 

Praca dzieci 5 – letnie Zadania na wtorek 01.04.2020 rok 

Patryk M. Wiktor J. Agatka R. Gaba M. Gabrysia K. Wojtek O. Artur K. 

Przedszkolne laboratorium.  

 

Jak rośliny piją wodę?  Obejrzyjcie i przeprowadźcie eksperyment. 

https://www.youtube.com/watch?v=3FQvwF_Uw50 

Staw 

Pokoloruj i wytnij kwiatki lub narysuj samodzielnie(tylko środek i płatki bez łodyżek). 

Płatki poskładaj do wewnątrz. Weź miskę i nalej do niej wody.  

Na powierzchnie wody delikatnie połóż kwiatki  ze złożonymi płatkami.  

Obserwuj co się stanie. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3FQvwF_Uw50


 

Kwiatki będą namakać wodą i rozkładać płatki ( rozkwitać). 

 

  
 
 



Praca dzieci 6 – letnie Zadania na wtorek 01.04.2020 rok 

Alicja D. Mateusz M. Wojtek K. Adam O. 

 

Przypominamy Rodzicom dzieci 6 – letnich, że można odbierać z przedszkola 

książki, karty pracy 6 – latka. W tych książkach dzieci mogą pracować w domu 

wg naszej proponowanej tematyki tygodniowej.  

Jest to przygotowanie dzieci do szkoły. Zachęcamy do odbioru książek. 

Zabawa matematyczna  

***** 

Rachunki Pani Wiosny. 

Rodzic czyta głośno poniższy wiersz. Dzieci słuchajcie uważnie i dokonujcie obliczeń 

Zadaniem dziecka jest umieszczenie w miseczce tyle fasolek, ile kwiatków pojawi się 

we fragmencie wiersza.  

Na koniec liczcie wspólnie ile kwiatków zostało zebranych. 

 

Wiosenna matematyka Ewa Gruszczyk-Kolczyńska 

Przyszła wiosna do lasku 

Z kluczykiem przy pasku. 

A te kluczyki brzęczące 

To kolorowe kwiaty pachnące. 

 

Rosną tu trzy zawilce i trzy krokusy. 

Oblicz proszę, ile kwiatów wyszło  

Spod zimowych pierzynek? 

 

Stąpa wiosna po łące. 

Zbiera kwiaty pachnące. 

Ma trzy stokrotki, cztery tulipany. 

Powiedz  z ilu kwiatów, 

Zrobi wiosna bukiet pachnący? 



 

Chodzi wiosna po łące. 

Promyki słońca w koszach niesie. 

Dwa kosze ma dla kwiatów, 

Trzy dla trawki, 

Trzy dla leśnej zwierzyny. 

Ile koszów przyniosła wiosna dla leśnej rodziny? 

 

Krzyżówka dla dzieci  

https://www.youtube.com/watch?v=qdFAF5RV2Tc 

 

Obejrzyjcie film edukacyjny - Nauka w plecaku.  

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

 

 

 

 

Wydrukowane obrazki pokolorujcie. Sklejcie kartki w formie książki, zróbcie 

okładkę wg własnego pomysłu i kwiatowy album gotowy.  

Życzymy miłej i twórczej pracy!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=qdFAF5RV2Tc
https://www.youtube.com/watch?v=1hMBunlTUSM


 





 

 

 



 


