
1.04.2021 -2.04.2021  ZDALNE NAUCZANIE  ODDZIAŁ VIII    KLIKNIJ TUTAJ 

1.04.2021 (czwartek )-aktywność muzyczna 

Dzisiaj zapraszam was do zabaw przy muzyce. 

• Na początek proponuję zaśpiewać waszą ulubioną piosenką „WIOSENNY KRAKOWIACZEK”. 

Jeśli macie trochę miejsca w pokoju zatańczcie krakowiaka w parze z rodzeństwem albo z Rodzicem. 

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

• Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie wiosennych zagadek dźwiękowych 

https://www.youtube.com/watch?v=gFCgkwrp1D8 

• A teraz zapraszam do zabawy „Woogie- boogie” 

https://www.youtube.com/watch?v=SlWrvDFCx0I 

• Mamy już nowy miesiąc wiosenny –to kwiecień 

Powtórzcie przysłowie o kwietniu:  

KWIECIEŃ PLECIEŃ BO PRZEPLATA TROCHĘ ZIMY TROCHĘ LATA 

• Powiedzcie co mogą oznaczać te słowa?(rodzic nadzoruje wypowiedź dziecka) 

• Proszę , abyście wyklaskali to przysłowie w dowolnym rytmie(rodzic  klaszcze razem z 

dzieckiem) 

• Na zakończenie posłuchajcie piosenki  „Kwiecień – plecień” i zwróćcie uwagę na rytm refrenu 

tej piosenki . 

https://www.youtube.com/watch?v=v_uIhX6WpYM 

Czy zauważyliście ,że są to słowa przysłowia ludowego o kwietniu. Posłuchajcie jeszcze raz tej piosenki 

i wyklaszczcie słowa refrenu. 

• Podczas kolejnego muzycznego  zajęcia (za tydzień) 

 będziemy uczyć się tej piosenki.  

Refren już pewnie znacie! 

 

 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

 

„RYSUJEMY SZLACZKI   NA  PODKŁADZIE Z KASZY MANNY” 

• Drogi Rodzicu !  

https://www.youtube.com/watch?v=jmaNrRaAkwQ
https://www.youtube.com/watch?v=gFCgkwrp1D8
https://www.youtube.com/watch?v=SlWrvDFCx0I
https://www.youtube.com/watch?v=v_uIhX6WpYM


Przygotuj dla swojego dziecka tacę i wysyp na nią kaszę mannę.  

 Pokaż dziecku wzór szlaczków i poproś ,aby te same wzory narysowało palcem na tacy z kaszą. 

 

 



JJj

 
• Inna odmiana zabawy 

Rodzic rysuje dowolny obrazek na tacy z kaszą (mogą być figury geometryczne), dziecko ma 

zapamiętać rysunek Rodzica . Następnie Rodzic delikatnie porusza tacą ,aby rysunek znikł. Dziecko ma 

za zadanie odwzorować rysunek .Potem role mogą się odwrócić – to dziecko rysuje , Rodzic 

zapamiętuje a potem odwzorowuje. 

Jeśli istnieje możliwość wydrukowania szlaczków to poproś swoje dziecko, aby wykonało to ćwiczenie 

kredką/ołówkiem  po śladzie. Zwróć uwagę  na prawidłowy chwyt kredki /ołówka. 



 

Źródło: https://kukumag.com/rysowanie-wzorow-w-kaszy-darmowe-wzory-do-pobrania/ 

https://pepito.pl/pl/blog/poradnik-prawidlowego-chwytu-u-dzieci-i-rodzaje-nakladek-

1567197628.html 

 

 

MIŁEGO DNIA! 

https://kukumag.com/rysowanie-wzorow-w-kaszy-darmowe-wzory-do-pobrania/
https://pepito.pl/pl/blog/poradnik-prawidlowego-chwytu-u-dzieci-i-rodzaje-nakladek-1567197628.html
https://pepito.pl/pl/blog/poradnik-prawidlowego-chwytu-u-dzieci-i-rodzaje-nakladek-1567197628.html


2.04.2021 (piątek)- aktywność ruchowa. 

Witajcie kochani ! Dzisiaj zapraszam was do wspólnych ćwiczeń z dwiema sympatycznymi  paniami.  

Potrzebny będzie  balon dowolnego koloru. 

Proszę Rodziców o wyznaczenie dziecku   wolnej przestrzeni w pokoju  i   nadmuchanie balona.  

Załóżcie wygodne ubranie , ćwiczcie na boso. 

Uchylcie okno , aby wpadło wam trochę powietrza  i rozpocznijcie ćwiczenia z balonem. 

Zapraszam !  

Filmik  w  linku poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=O9FIhGaJFdk 

I jak ? Daliście radę? 

Jestem pewna ,że tak! Kiedy wrócicie do przedszkola  zrobimy sobie te same ćwiczenia na naszej sali 

gimnastycznej. 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

Proszę o przygotowanie 2 kartoników (1 zielony ,1 czerwony) 

Zabawa „Prawda czy  fałsz ?” 

Zielony kartonik –oznacza prawdę 

Czerwony kartonik – oznacza fałsz 

Rodzic wypowiada kolejne zdania a dziecko poprzez podniesienie odpowiedniego kartonika  ocenia 

czy jest prawdziwe czy fałszywe. 

Przykładowy zestaw  10 zdań: 

• Teraz jest wiosna. 

• Wiosną jeździmy na sankach. 

• Wiosną lepimy bałwana. 

• Wiosną wracają do nas ptaki z ciepłych krajów. 

• Wiosną spadają liście. 

• Wiosną przyroda  zasypia. 

• Przebiśnieg to wiosenny kwiat. 

• Bociany odlatują wiosną tam gdzie jest zimno. 

• Wiewiórki zasypiają wiosną  i śpią aż do zimy. 

• Wiosną niedźwiedzie  budzą się z zimowego snu.. 

https://www.youtube.com/watch?v=O9FIhGaJFdk


Aby uatrakcyjnić zabawę można wprowadzić punktację  - za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt. 

Można zdobyć 10 pkt. (punkty zapisuje rodzic lub dziecko) 

Zabawę można powtórzyć układając II zestaw pytań (dziecko może pomagać w układaniu zdań) 

WESOŁEJ ZABAWY! 

 

 

 

 

 

 

  

 


