
29.03.2021-31.03.2021 ZDALNE NAUCZANIE  

ODDZIAŁ VIII  - KLIKNIJ 

PONIEDZIAŁEK – aktywność umysłowa 

TEMAT: SŁUCHANIE BAJKI : „Przebiśnieg” słuchowisko Radia OLSZTYN-czyta: Maja Kwiatkowska 

PRZEBIEG: 

•  Rodzicu!Poproś swoje dziecko ,aby usiadło wygodnie  i wysłuchało uważnie zagadki : 

Jeszcze wszystko uśpione 

Jeszcze nic nie rośnie 

A on śnieg przebija 

I mówi nam o wiośnie. 

(przebiśnieg) 

• Poproś dziecko o uważne wysłuchanie bajki o tym samym tytule co rozwiązanie zagadki 

 „ Przebiśnieg”  -https://www.youtube.com/watch?v=0MO9et2ccGk 

• Zaproś dziecko do aktywności  ruchowej: 

-dziecko naśladuje wschodzące rośliny(od przysiadu do pozycji stojącej z rękoma 

podniesionymi do góry) 

-dziecko naśladuje wiosenny wietrzyk-(dziecko wykonuje  skłony z wysoko uniesionymi 

rękoma nad głową)  

-dziecko naśladuje lot ptaka- (dziecko delikatnie biega na palcach i porusza ramionami) 

-dziecko naśladuje skoki żabek-(dziecko wykonuje  skoki w przysiadzie , odbijając się 

jednocześnie dłońmi od podłogi) 

-dziecko naśladuje chód bociana-(dziecko chodzi po pokoju z wysoko unoszonymi  kolanami 

na zmianę  prawą i lewą nogą) 

• Następnie poproś swoje dziecko , aby odpowiedziało na kilka pytań dotyczących treści 

słuchowiska: 

Rodzicu ! Zwróć uwagę , aby dzieci wypowiadały się całym zdaniem a nie pojedynczymi 

wyrazami) 

- O kim była ta bajka ? (np. :Bajka była o Małgosi  i jej mamie , o przebiśniegu i  o wiośnie.) 

-Dlaczego mama Małgosi  nie wychodziła z domu? 

-Po czym Małgosia miała poznać wiosnę? 

-Dlaczego Małgosia pragnęła  szybkiego przyjścia wiosny? 

-Co mogło przyspieszyć nadejście wiosny i uleczyć chorą mamę Małgosi? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0MO9et2ccGk


-Co postanowiła zrobić Małgosia? 

-Jakie zwierzątka spotkała podczas swojej wędrówki ? 

-Co Małgosia zobaczyła pod leszczyną? 

-Jak myślisz, do kogo należał złoty warkocz? 

-Co zrobiła  wiosna? 

-Jak nazywał się kwiatek , który wyrósł z ziemi? 

-Jak myślisz, co stało się z mamą Małgosi? 

-Jak oceniasz postępowanie Małgosi  ? 

-Kto jeszcze pomógł w uzdrowieniu mamy Małgosi? 

 

• Pochwal swoje dziecko za prawidłowe odpowiedzi i zachęć do wykonania ćwiczeń 

graficznych.  

Poproś o dokładne kreślenie  linii po śladzie. 

 

 
 

źródło: 

http://zagadkidladzieci.net/Zagadki-dla-dzieci-zwi%C4%85zane-z-przebi%C5%9Bniegiem 

 

 

http://zagadkidladzieci.net/Zagadki-dla-dzieci-zwi%C4%85zane-z-przebi%C5%9Bniegiem


 ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

„Zielona budowla z rzeżuchy” 

 

Dzisiaj proponuję wam kochane dzieci  założenie własnej hodowli  - zielonej budowli! 

Spytacie pewnie co to takiego ? 

Już śpieszę z odpowiedzią ! 

Weźcie dowolny plastikowy przedmiot( im bardziej będzie miał zróżnicowane kształty –tym lepiej , 

obłóżcie go zwilżoną watą i posypcie nasionami rzeżuchy(nasiona rzeżuchy dostępna w każdym 

sklepie spożywczym) 

Postawcie na parapecie i codziennie sprawdzajcie wilgotność podłoża z waty – nie może być suche. 

Po kilku dniach wasza „Budowla”  się zazieleni  i nawet będziecie mogli wykorzystać  swoje „zbiory” 

do przygotowania zdrowych , wiosennych kanapek. 

Jednocześnie proszę Rodziców o pomoc w zorganizowaniu tej wiosennej zabawy z rzeżuchą! 

Jeżeli nie możecie zdobyć nasion rzeżuchy proponuję założyć hodowlę szczypiorku (potrzebna jest 

cebula , którą wsadzamy do pojemnika  /doniczki z ziemią) 

ŻYCZĘ POWODZENIA I OBFITYCH  ZBIORÓW! 

 

WTOREK-aktywność plastyczna 

TEMAT: Naklejanka z gotowych  elementów nt.: „Przebiśnieg” 

Przygotowanie: 

•  Drogi Rodzicu! Należy przygotować  dziecku  niebieską kartkę A-4,płatki 

kosmetyczne ,klej, nożyczki, niewielką ilość waty , 1 zielony pasek  papieru  o długości 

12 cm-kształt laski (łodyżka  przebiśniegu) oraz  kilka listków  wyciętych z zielonego 

papieru wycinankowego. 

PRZEBIEG: 

• Obejrzyjcie film o przebiśniegach, jak rosną w warunkach naturalnych. Zwróćcie 

uwagę na wygląd tego kwiatka : łodygę, listki i rozmieszczenie  płatków na łodyżce 

(płatki skierowane są w kierunku podłoża –ziemi). 

 

Powiedzcie swoim dzieciom , że przebiśniegi  rosnące dziko są pod ścisłą ochroną .Natomiast bez 

żadnych przeszkód  możemy je  hodować i zrywać  w ogródkach przydomowych. Jednak zachęcam do 

tego , aby nie zrywać tych pięknych wiosennych kwiatków (rosnących nawet w przydomowych 



ogródkach) , ponieważ pięknie wyglądają w naturze, przyjemnie pachną i  dostarczają pierwszego 

pyłku pszczołom. 

 Link do filmiku o przebiśniegach  poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=_kmf2y86cvk 

 

• Po obejrzeniu filmiku porozmawiajcie z dzieckiem o tym jak wygląda przebiśnieg  

• Zaproś swoje dziecko do działalności plastycznej 

• Omów z nim kolejne etapy pracy(rodzic demonstruje wykonanie  kwiatka). 

 Dziecko może wykonywać pracę jednocześnie z rodzicem , obserwując  jego kolejne 

czynności. 

Opis wykonania pracy: 

-Na niebieski karton A-4 (ułożony w pionie) naklejamy łodyżkę kwiatka(łodyżki powinny być  wycięte 

w kształcie laski z zaokrąglanym końcem skierowanym  do dołu , przyklejamy listki, na końcu łodygi 

oraz przyklejamy płatki przebiśnieg.W tym celu  płatki kosmetyczne przecinamy  na pół i przyklejamy 

na końcu łodyżki .Środkowy płatek należy przyciąć w kształcie pestki lub migdałka. 

Na samym dole kartonu należy przykleić kawałki waty (symbolizującej  śnieg). Jeśli ktoś nie posiada 

waty można wykorzystać płatki kosmetyczne przecięte na pół i przyklejać je w dowolnej konfiguracji .  

https://www.youtube.com/watch?v=_kmf2y86cvk


 

      Zachęć swoje dziecko do samodzielnego wykonania przebiśniegu ! 

Po skończonej pracy zatańczcie i  zaśpiewajcie naszą  ulubioną  piosenkę „Wiosenny krakowiaczek” 

Link do piosenki:  

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

 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

Zapraszam do zabawy w parach (w domu lub na dworzu) 

Jeśli w domu- to Rodzic proszony jest o wyklejenie, taśmą malarską na wolnej przestrzeni podłogi, 

dwóch takich samych plansz (takich samych jak na filmiku poniżej). 

Jeśli na dworzu – to należy narysować  kredą na asfalcie, betonie 

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


-NA PEWNO ZNAJDZIECIE JAKIEŚ WOLNE MIEJSCE PRZED SWOIM DOMEM 

 Jest to bardzo fajna i rozwijająca umiejętności grafomotoryczne  zabawa z wykorzystaniem nóg i 

wzroku. 

Obejrzyjcie filmik a potem bawcie się tak samo. 

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

 

MIŁEGO , WESOŁEGO DNIA ! 

 

ŚRODA –aktywność matematyczna  

TEMAT: Ogród z figur geometrycznych. 

PRZYGOTOWANIE : proszę wyciąć z kolorowego papieru sporą ilość figur geometrycznych: 

-3O MAŁYCH KÓŁ(ogrodzenie- żywopłot) średnica 2cm 

-4  DUŻE KOŁA(oczko wodne i  korony 3 drzew)średnica 6 cm 

-1 DUŻY TRÓJKĄT(dach domku) o podstawie 6 cm 

-6 MAŁYCH TRÓJKĄTÓW(krzewy) o podstawie 2 cm 

-1 DUŻY KWADRAT(domek) o boku 6 cm 

-15 MAŁYCH KWADRATÓW(okna domku, ścieżka)  o boku 2 cm 

-2  MAŁE  PROSTOKĄTY(wejście do ogrodu, wejście do domku) dł. 2cm ,szer. 1cm 

-3 DUŻE PROSTOKĄTY (pnie drzew) dł. 5cm, szer.2 cm 

Potrzebny będzie również  karton A-4 ,klej oraz kredki. 

PRZEBIEG: 

• Rodzicu! Rozłóż wszystkie przygotowane figury i poproś swoje dziecko , aby 

uporządkowało figury wg wielkości i kształtu 

• Sprawdź  czy  twoje  dziecko nazywa i rozpoznaje figury geometryczne 

• Zaproponuj dziecku zabawę w projekt ogrodu z tych figur 

• Połóż na podłodze lub na stole duży biały karton , który będzie, umownie, 

powierzchnią projektowanego ogrodu.  

• Poproś swoje dziecko , aby wykonywało kolejne polecenia:  

-wyznacz  miejsce wejścia na działkę i połóż tam mały prostokąt 

-otocz cały ogród małymi zielonymi kołami (to będzie ogrodzenie działki 

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


               - W wybranym miejscu na kartonie połóż 1 duży kwadrat (to będzie twoja altanka lub              

domek ogrodowy), który ma dach w kształcie trójkąta. Poszukaj 1 duży trójkąt i połóż nad 

dużym kwadratem 

              -poprowadź  ścieżkę od wejścia na działkę (czyli od małego prostokąta) do altanki / 

domku. Ścieżkę zrób z małych kwadratów. 

             -Na twojej działce  znajduje się oczko wodne – połóż duże koło w wybranym miejscu 

            - Teraz z 3 dużych prostokątów i 3 dużych kół  rozmieść na działce drzewa oraz z 6 

małych trójkątów- krzewy , które rosną przy drzewach (1 trójkąt z prawej strony ,1 trójkąt z 

lewej strony drzewa ) 

              Spójrz na swój projekt ! Jeśli chcesz coś zmienić to teraz możesz to zrobić . 

              Jeśli nie dokonujesz już  żadnych zmian w projekcie przyklej figury do kartonu. 

• Zabawa ruchowa „Poszukaj figur w pokoju”  

Rodzic pokazuje dziecku kwadrat i prosi swoje dziecko , aby odszukało w najbliższym otoczeniu 

ukrytych przedmiotów w kształcie kwadratu.  

To samo polecenie dotyczy pozostałych figur : prostokąta ,koła, trójkąta. 

• Po zabawie zaproponuj swojemu dziecku ,aby uzupełniło swój projekt 

 dowolnymi elementami  za pomocą kredek(grządki kwiatowe , warzywne, 

bujaczki , fotele, słońce , chmury ,  motyle , biedronki ,mile widziane  inne 

zwierzątka i postacie ludzkie w ruchu). 

 

         ŻYCZĘ MIŁEGO PROJEKTOWANIA ! 

 

 

         ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

            „Zagadki sensoryczne” 

Przygotowanie : 

Rodzicu! Przygotuj 10 woreczków śniadaniowych . Do każdego włóż/wsyp  dowolne produkty , które 

posiadasz w domu . Np.: sól , mąka , fasola, ryż, groch , guziki , makaron, zakrętki, spinacze, kredki,  

drobne klocki. Materiał /opaska do zasłaniania oczu   

• Omów z dzieckiem zawartość każdego woreczka ( dziecko powinno nazwać 

co znajduje się w każdym woreczku), pozwól mu dotykać  oburącz i patrzeć 

• Następnie zasłoń dziecku oczy i podawaj mu kolejno woreczki do rąk . 

Dziecko ma za zadanie rozpoznać dotykiem zawartość woreczka 

• Inną odmianą tej  zabawy  są zagadki doskonalące pamięć wzrokową 

Rozłóż na stole / podłodze  wszystkie woreczki . Dziecko ma za zadanie 

dobrze przyjrzeć się wszystkim woreczkom. Dziecko się odkręca w inną  

stronę a  Rodzic chowa 1 woreczek  . Dziecko ma za zadanie odgadnąć , który 

woreczek został ukryty ( z jaką zawartością). 

Potem  Rodzic może być osobą odgadującą  a dziecko chowa woreczek. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


