
Zdalne nauczanie „Słoneczka”

Tydzień 23.03- 27.03. 2020r.

Temat kompleksowy: „Witaj Wiosno”.

23.03. poniedziałek, „Ślady Pani Wiosny”:

1. List pożegnalny do Pani Zimy: (II.11)
Przyszła pora niesłychana
Mroźna zima jest żegnana.
Bo na wiosnę przyszła pora
Grube ciuchy dać do wora.
Kwiatki, ptaki , ciepłe słońce
Mnóstwo roślin znów na łące.
Rower, rolki pójdą w ruch,
Czas założyć lekki ciuch.
Zima, brzydka, pomarszczona
Dziś zostaje wygoniona.
I nadzieja w nas ukryta,
Że tu prędko nie zawita… 

2. Zabawa językowa „Ślimak, ślimak wystaw rogi”- wypowiadanie 
zdania na różne sposoby- wolno, szybko, głośno, cicho, z zadowoleniem, 
ze smutkiem, ze złością itp.(IV.2)

3. „Masaż ślimaków”- zabawa relaksacyjna- rysowanie muszli 
ślimaków na plecach wspólnie z rodzicami lub rodzeństwem.(IV.7)

4. zachęcam do wykonania karty pracy: 5-latki s.24, 6-latki s.31.

    24.03. wtorek „Witamy powracające ptaki”:(IV.2, IV.5, IV7,IV.18)

1. Opowiadanie, Stanisław Kraszewski „Szpacze wesele i ptasie trele”, po 
wysłuchaniu opowiadania odpowiedzcie na pytania:

 Jakie ptaki zostały zaproszone na wesele?



 Jakie ptaki przyleciały?
 Kogo szpaki nie zaprosiły i dlaczego?
 Co mówiły o sobie ptaki?
 Co mówiła o sobie kukułka?
 Za co ptaki nie lubią kukułek?

2. Wprowadzenie, prezentacja litery G,g w wyrazie globus.(IV.4,5,7)
Proszę o wyklaskanie słowa globus oraz o przeliczenie sylab w wyrazie. 
Zaprezentujcie inny gest, który pozwoli łatwo pokazać podział na sylaby 
np. tupanie. Proszę  głoskować wyraz globus, policzyć głoski. Proszę 
ułożyć literę G,g ze sznurka, kawałka bibuły, skakanki.

3. Zachęcam do wykonania karty pracy: 5-latki s.25, 6-latki s.32.(I,7,9, 
IV2,4,7,8,15)

25.03. środa „Zdrowie na wiosnę”

Propozycje:

1. „Na zdrowie”- zabawa ruchowa, ilustrowanie ruchem treści wiersza: 
(I,2,9, III,5)

B. Lewandowska „Na zdrowie”
Doktor rybka niech nam powie



Jak należy dbać o zdrowie!
Kto chce prosty być jak trzcina,
Gimnastyką dzień zaczyna!
Cale ciało myje co dzień
Pod prysznicem w czystej wodzie.
Wie, że zęby białe czyste
Lubią szczotkę i dentystę!
Pije mleko, wie że zdrowo
Chrupać marchew na surowo
Kiedy kicha, czysta chustka
Dobrze mu zasłania usta.
Chcesz to zobacz, jak jeść jabłka
Na obrazku bez zarazków
Rób tak samo, bo chcesz chyba
Tak zdrowy być jak ryba.

Odpowiedzcie na pytania: co trzeba zrobić, by być zdrowym?, dlaczego 
wiosna zachęca nas do dbania o zdrowie?

2. Poranna gimnastyka- spróbujcie zmienić się w bociany, poruszajcie 
rękoma (skrzydła), unoście wysoko kolana, klaszczcie wypowiadając 
kle,kle,kle. Żabki – naśladujcie skoki żaby. Pszczółki- leciutko na palcach, 
malutkie skrzydełka i wydajemy dźwięk: bzzzzzzzzzzzzz.

3. Nasze zdrowie- jeśli jest możliwość zaproponujcie dziecku aby 
przygotowało zdrowe kanapki, niech samo zdecyduje jakie wybierze 
zdrowe produkty. Mile widziane zdjęcia. (I,8,IV2,5)



4. Bocian- praca plastyczna, sposób i etapy wykonania na zdjęciach.

26.03. czwartek „Wiosenne kwiaty”

1. Układanie wyrazów z liter: moje propozycje (proszę dzieciom napisać na 
kartce lub napisać litery na kartonikach, niech łączą te kartoniki)

Dla 5-latków:

AOS------------------------

TOK------------------------

UKAR----------------------

OGAN---------------------



Dla 6- latków:

YRAB-------------------------

TROT-------------------------

EIPS--------------------------

UBAŁK------------------------

ADWO-------------------------

2. Kolory wiosny- zabawa ruchowa.
Kochane dzieci poruszajcie się przy dowolnej muzyce, rodzice podają 
wam nazwę dowolnego koloru np. czerwony i wtedy musicie odnaleźć 
przedmiot w takim kolorze blisko siebie, po czym musicie powiedzieć 
pełnym zdaniem to co znaleźliście: np. to jest czerwona piłka. Na hasło: 
kolory wiosny- znów poruszacie się przy muzyce.

3. Barwne kwiaty- proponuję wykonać pracę plastyczną, na której będą 
kwiaty- dowolne- farbami [plakatowymi lub kredkami, przykłady pracy na

zdjęciach.  (I,7,9, IV,1)



4.  Zachęcam do wykonania  karty pracy: 5-latki s.26., 6-latki s.33.

27.03. piątek „Żegnamy Marzannę”.

Proponowane zabawy i zadania:

1. Pożegnanie zimy- rozmowa z dziećmi nt. pożegnania zimy i powitania 
wiosny. (IV2,7)

Jest taki stary ludowy zwyczaj- topienie marzanny: od dawna w różnych 
regionach Polski znane są obrzędy związane z topieniem marzanny.

MARZANNA- to kukła wykonana najczęściej ze słomy, ubrana w biały strój. Była 
symbolem zła, choroby i srogiej zimy, przez którą cała przyroda zasnęła pod 
grubą warstwą śniegu. Ludzie czekając na nadejście wiosny i chcąc zniszczyć 
wszelkie zło, palili lub wrzucali marzannę do wody. Uważano, że utopienie 
marzanny spowoduje nadejście wiosny. Marzannę wynoszono ze wsi całą 
gromadą, robiono to po zabawie. Niesiono ją wysoko trzymając a następnie 
topiono. Wierzono, że oddanie marzanny władcom wód spowoduje urodzaj na 
polach.



Zdjęcia Marzanny.

2. Proszę posłuchajcie wiersz pt. „Marzanna”, spróbujcie zapamiętać z 
czego zrobiona jest marzanna.

„Marzanna” Jadwiga Jałowiec”
Weźmiemy snopek słomy i barwną chusteczkę
Ustroimy kukłę pannę marzaneczkę
Poniesiemy ją wysoko nad łąką  
Nie zaszkodzisz marzaneczko skowronkom
Poniesiemy ją daleko przez pole
Aby w zbożu nie rządziły kąkole
Poniesiemy ja ze śpiewem ku wodzie
Taki zwyczaj kiedy zima odchodzi

3. Praca dla chętnych- możecie stworzyć kukiełkę Marzanny.
4. Proponuję zadanie w kartach pracy 5- latki str27, 6-latki s.34



5. Praca z czytanką – 6latki: przeczytaj tekst, powiedz co ptaki robią 
wiosną? Zdjęcie czytanki.

ZADANIE DOMOWE NA WEKEND: zachęcam do pomocy rodzicom w 
wiosennych porządkach w domu- szczególnie jeśli chodzi o porządek w swoim 
pokoju, ale również możecie podlać kwiaty, zetrzeć kurz z półek oraz pomóc w 
rozwieszaniu prania. Miłego weekendu! 


