
Serdecznie zapraszamy do kontaktu Rodziców dzieci uczestniczących  

w zajęciach rewalidacyjnych  

ze specjalistami za pośrednictwem e - maila grupowego. 

 

 

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci 

 To już drugi tydzień naszych zabaw online.  Mamy nadzieję, że u Was wszystko dobrze, że 

jesteście zdrowi  i miło spędzacie ten trudny dla wszystkich czas.  Kochane dzieci brakuje nam 

waszych zabaw, rysunków i uśmiechniętych buziek. Chciałybyśmy zobaczyć jak spędzacie ten czas. 

Może układacie puzzle, rysujecie piękne obrazki albo zbudowaliście jakąś ciekawą konstrukcję. 

Bardzo chętnie obejrzymy Wasze zdjęcia, które rodzice mogą przesłać na naszą grupową pocztę. 

Możecie wzbogacić swoją zabawę poprzez wykonywanie wspólnie  z rodzicami naszych propozycji  

zabaw na każdy dzień. 

 Drodzy Rodzicie zastanawiamy się jak dzieci radzą sobie z tą sytuacją, czy Wy- Rodzice nie 

potrzebujecie pomocy? Jeżeli  macie państwo jakiś problem lub chcielibyście podzielić się postępami 

Waszych dzieci, zapraszamy do korespondencji na naszej grupowej poczcie 1sekretariat.2a@wp.pl  

W minionym tygodniu tematyka nawiązywała do aktualnej pory roku, o zmianach zachodzących 

wiosną w przyrodzie i najbliższym otoczeniu. Bardzo ważne jest aby kontynuować w miarę 

możliwości zaplanowaną tematykę. Rozumiemy, że dzieci są zbyt małe na to aby samodzielnie 

wykonać zaplanowane przez nas działania. Dlatego prosimy Rodziców o przeczytanie dzieciom 

zaplanowanych na każdy tydzień zadań i w miarę możliwości pomoc w realizacji. 

 Systematyczne utrwalanie przez dzieci zdobytych umiejętności, pozwoli nam po powrocie do 

przedszkola na kontynuację zaplanowanych wcześniej zadań, bez konieczności wracania do 

wcześniejszych treści. Jesteście dla nas Państwo w tej sytuacji jak zawsze nieocenionym wsparciem. 

Aby utrwalić informacje o wiosennych zmianach w przyrodzie można obejrzeć z dzieckiem albumy o 

ptakach powracających na wiosnę,  aby utrwalić nazwy ptaków drzew i kwiatów lub obejrzeć film o 

budzącej się do życia przyrodzie. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY 

Bądźcie zdrowi i dbajcie o siebie:):):) 

 

 

Propozycja zajęć dla 4-latków grupa IIa 

30.03-3.04.2020 

Tematyka tygodnia: "Wiosna" 

 

Poniedziałek  30.03.2020 

"O żółtym Tulipanie"  M Różycka– słuchanie opowiadania i rozmowa na temat jego treści. 

W tym tygodniu w dalszym ciągu będziemy mówić o wiośnie.  Przez zimowe miesiące 

przyroda pozostawała w uśpieniu. A teraz wraz z nadejściem wiosny: ptaki wracają z ciepłych 

krajów, zwierzęta budzą się ze snu zimowego, a przyroda budzi się do życia. Słońce mocniej 

przygrzewa, dni stają się coraz dłuższe i cieplejsze. Na drzewach pojawiają się pierwsze 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY


listki, a w ogrodach rosną pierwsze kwiaty: przebiśniegi, krokusy zawilce, przylaszczki. 

Pamiętacie naszą wycieczkę do parku? Widzieliśmy tam kolorowe krokusy. Pamiętacie jakie 

miały kolory? Wiecie co jest potrzebne, aby wyrosły takie piękne kwiaty?  

Posłuchajcie dzisiaj opowiadania o cebulce i zastanówcie się o jakiej cebulce była mowa w 

opowiadaniu? 

 

Była sobie cebulka, całkiem podobna do tych, które się je, ale mniejsza. Jesienią, kiedy liście 

na drzewach zaczęły żółknąć cebulka została zakopana w ziemi – tak jak skarb. Cebulka 

wcale się nie martwiła. Jadła, piła (bo cebulki potrafią jeść i pić pod ziemią), a nawet troszkę 

urosła: wypuściła od dołu korzonki, a od góry mały rożek, to znaczy kiełek. Potem zrobiło się 

zimno, na ziemię spadły liście, a jeszcze później śnieg. Cebulka wcale się nie martwiła, tylko 

zasnęła pod swoją żółto- brązowo- białą kołderką. Spała długo, długo. Pewnego razu coś ją 

obudziło śnieg stopniał, robiło się coraz cieplej. Świeciło słonko a później spadł deszcz, 

twarda ziemia stawała się coraz bardziej miękka i wilgotna. Znowu można było jeść i pić, a w 

dodatku coś strasznie ciągnęło cebulkę do góry. Nie mogła od razu cała wyjść spod ziemi, ale 

wysunęła swój rożek. Rożek wydłużał się jak antena, aż ujrzał świat, zielenił się i wypuścił 

liście ... A na końcu miał pączek. Oczywiście nie taki do jedzenia, tylko mniejszy i zielony. 

Któregoś dnia, gdy słońce przygrzało naprawdę mocno, pączek zaczerwienił się i rozchylił. I 

okazało się, że na świecie pojawił się piękny żółty tulipan! Nastała naprawdę wiosna. 

 

Już wiecie o jakiej cebulce była mowa w opowiadaniu? 

Gdzie mieszkała cebulka? 

Kiedy została wsadzona do ziemi?  

Co zrobiła cebulka, kiedy przyszła zima?  

Jak długo spała ? 

Kto ją obudził?   

Co się wydarzyło potem? 

  

Możecie teraz pokolorować obrazek, który przedstawia etapy rozwoju tulipana.  A jeśli macie 

cebulkę tulipana albo innego kwiatu w swoim domu wsadźcie go do doniczki i kiedy 

wrócimy do przedszkola będziecie mogły przynieść i postawić go w naszym kąciku przyrody.  

Zdjęcie roślinek rodzice mogą przesłać na naszego maila 1sekretariat.2a@wp.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wtorek 31.03.2020 

Tulipany- wypełnianie konturu tulipana farbą plakatową przy pomocy korka. 

 

Wtorek w naszej grupie to dzień aktywności plastycznej. Pamiętacie o czym było 

opowiadanie, którego wczoraj słuchaliście? O żółtym tulipanie. Jeśli macie w domu farby 

możecie wypełnić  obrazek tulipana. Nie używajcie w tym celu pędzla tylko za pomocą np. 

korka, gąbki albo po prostu waszego paluszka. A jeśli ktoś nie ma farb to może pokolorować 

obrazek kredkami, pisakami, zrobić wydzierankę z kolorowego papieru lub kolorowej gazety.   

Drodzy Rodzice możecie zrobić zdjęcie prac waszych dzieci przesłać na naszego grupowego 

maila 1sekretariat.2a@wp.pl 

Kiedy wrócimy do przedszkola zrobimy galerię wszystkich prac:) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



Środa 1.04.2020 

Kochane Dzieci dzisiaj zaczyna się nowy miesiąc Kwiecień. Nazwa miesiąca pochodzi od 

kwitnących w tym czasie drzew,  kwiatów w ogrodach i na łące. 1. kwietnia to  bardzo wesoły 

dzień, bo obchodzimy międzynarodowy dzień żartów -  Prima Aprilis. Dziś możecie robić 

żarty bliskim, a nawet obcym - i nikt nie powinien się za to obrażać. Sami też bądźcie czujni 

bo żartownisie tylko czyhają na waszą nieuwagę:):):) 

 

Dzisiaj czas na muzykę. Przygotujcie sobie z pomocą Waszych kochanych rodziców 

własnoręcznie zrobione instrumenty. Możecie nasypać ryżu albo kaszy lub grochu do małych 

plastikowych butelek, kubeczków po jogurcie, małego kartonika po śmietanie. 

Jeśli już przygotowaliście instrumenty to posłuchajcie uważnie piosenki.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gpZElYqu1Ag 

- skopiujcie adres do paska wyszukiwarki. 

 

Bardzo ładna piosenka prawda? Taka wesoła i radosna jak wiosna. 

Czy wiecie dlaczego łopaty i grabie spały w szopie? 

A kto grabie i łopaty wygonił z szopy? 

Co robiła wiosna?  

Posłuchajcie piosenki jeszcze raz i zagrajcie na swoich instrumentach refren piosenki.  

A teraz zatańczcie tak jak podpowiada Wam melodia piosenki. 

Pamiętajcie Kochani aby codziennie posłuchać piosenki i próbujcie ją  zaśpiewać.  

 Wiemy, że bardzo lubicie zabawy muzyczne więc bawcie się z piosenką śpiewajcie 

tańczcie i grajcie na swoich instrumentach.  

 

1. Grabie i łopaty zimą spały w szopie 

Wiadomo , że wtedy grządek nikt nie kopie. 

Nagle przyszła wiosna na dwór je wygnała, 

Kiedy pracowały ,ona planowała . 

 

Ref: Tu i tam zieleń dam .Szaro-bure zniknie . 

Ani się obejrzysz jak wszystko rozkwitnie . 

W zielonym ogrodzie będą rosły drzewa , 

Kwiaty będą kwitnąć , ptaki będą śpiewać. 

 

2. Słońce grzać zaczęło z coraz większą mocą . 

Grabie i łopaty męczą się i pocą. 

Taczki i konewki także się zwijają 

Wszyscy pani wiośnie dzielnie pomagają. 

 

Ref: Tu i tam zieleń dam .Szaro-bure zniknie . 

Ani się obejrzysz jak wszystko rozkwitnie . 

W zielonym ogrodzie będą rosły drzewa , 

Kwiaty będą kwitnąć , ptaki będą śpiewać. (x2) 

https://www.youtube.com/watch?v=gpZElYqu1Ag


Czwartek 02. 04.2020 

Drogie dzieci 

Dziś proponujemy zabawę z zakresu edukacji matematycznej 

 

Ćwiczenia klasyfikacyjne  ,,Zwiastuny wiosny ‘’ 

Przygotujcie proszę: 

 obrazki przedstawiające zwiastuny wiosny,  wycięte wcześniej z kolorowych czasopism  (np. 

krokus, żonkil, bocian jaskółka, listek, słońce); 

 trzy pudełka (na jednym narysowany jest kwiatek, na drugim ptaszek, na trzecim listek). 

 

Waszym zadaniem jest posegregowanie poszczególnych zwiastunów do odpowiednich 

pudełek: osobno kwiatki, ptaki i inne zwiastuny wiosny (pudełko z listkiem). 

Przeliczcie proszę, ile obrazków jest w każdym pudełku oraz określcie, gdzie jest ich 

najwięcej, a gdzie najmniej. 

Zabawa matematyczna ,,Wiosenne słońce’’ (do wykorzystania z rodzeństwem, 

rodzicami – każdy ma swój promień, do którego dokłada kolejne – przedłuża je). 

Przygotujcie proszę: 

 włóczkę, grubą nitkę, sznurek – coś, z czego można ułożyć okrąg lub przedmiot, naczynie 

w kształcie koła  

 żółte paski wycięte samodzielnie z wycinanki, bądź z kolorowego papieru (nie muszą być 

zbyt długie – ok. 5cm) 

 kostkę do gry 
 

Z włóczki ułóżcie okrąg, wokół niego promienie z żółtych pasków papieru (tyle promieni, ile 

osób bierze udział w grze). Każdy uczestnik zabawy dokłada do swojego promienia tyle 

pasków, ile wyrzuci oczek na kostce. Po skończonej zabawie policzcie swoje promienie          

i zobaczcie, kto ułożył najdłuższy.  

Miłej zabawy! 

 

 

 

 

 

 



Piątek 3.04.2020 

Piątek to dzień zwiększonej  aktywności ruchowej.  Zapraszamy Was dzisiaj na wycieczkę do 

zoo. 

 https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8 

- skopiujcie adres do paska i ruszamy. 

- jeżeli nie macie w domu jakiegoś przyboru, spróbujcie zastąpić go innym, wykonajcie 

ćwiczenie bez przyboru lub przejdźcie do następnego ćwiczenia 

 Drodzy Rodzice zachęcamy do przeczytania opisu zamieszczonego pod filmem. 

 

 To już ostatnia propozycja na ten tydzień.  Dbajcie o siebie i bawcie się wesoło:):):) 

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8

