
DBAMY O PRZYRODĘ

Drodzy Rodzice przed nami kolejny tydzień nauki zdalnej. Mam nadzieję, że mimo licznych
obowiązków znajdą Państwo czas na wykonanie z dzieckiem wybranych aktywności.

 „Gdzie kto mieszka?”- zabawa w skojarzenia
Rodzic podaje nazwę zwierzęcia, a dziecko określa jego miejsce zamieszkania, np.:
mrówka- mrowisko, koń- stajnia, kura- kurnik, krowa- obora, ptak- gniazdo; pszczoła-
ul; kret- kretowisko; ryba- rzeka/ staw, wiewiórka- park/ las …itp.

 Uzupełnianie karty pracy nr 28 i 29

 Dzielenie na sylaby nazw kwiatów: NARCYZ, TULIPAN, RÓŻA, PIWONIA, MAK,
CHABER,  JASKIER,  STOKROTKA-  układanie  klocków  (jeden  klocek=  jedna
sylaba) i liczenie sylab; 

  „Hiacynt” praca plastyczna   
https://www.youtube.com/watch?v=F-IhGlITZg0 

 Pierwsze oznaki wiosny- zabawa ruchowa 
https://www.youtube.com/watch?v=iH2zc5tkHPo 

 „Owady”- wykonanie owadów z użyciem kamieni 
https://miastodzieci.pl/zabawy/malowane-kamienie-biedronki-i-pszczoly/
 

 „Odgłosy otoczenia”- wychodzimy z dzieckiem na podwórko i przez minutę w ciszy
wsłuchujemy się w odgłosy, następnie dziecko wymienia usłyszane dźwięki

 Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu z piłką wg pomysłu dzieci.

 „Jak dbamy o przyrodę?”- rozmowa z dzieckiem

 Muzyczna gimnastyka- ćwiczenia w podskokach 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU

JĘZYK ANGIELSKI

https://www.youtube.com/watch?v=EgiQ6GliTrI   zapoznanie  z  nazwami  wybranych
owadów przy piosence „Butterfly, ladybug, bumblebee”

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw  utrwalanie  słownictwa  związanego  z
emocjami przy piosence „If you are happy”

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.youtube.com/watch?v=EgiQ6GliTrI
https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU
https://miastodzieci.pl/zabawy/malowane-kamienie-biedronki-i-pszczoly/
https://www.youtube.com/watch?v=iH2zc5tkHPo
https://www.youtube.com/watch?v=F-IhGlITZg0


ZADANIA W RAMACH PROJEKTU „ŚWIETUJEMY! FREBLUJEMY!”

Ponownie zachęcam do wzięcia  udziału  w projekcie  i  wykonania z dzieckiem wybranych
zadań, które tematycznie związane są z przyrodą Bardzo proszę o przesłanie zdjęć z tych
aktywności. Z góry dziękuję .

 Modelowanie  z  masy  porcelanowej-  wycinanie  kształtów  foremkami,  ozdabianie
ich- odciskanie roślin (łodyżek, liści, kwiatów)

Przepis: mąka ziemniaczana (1 miseczka), klej biały (1 miseczka), 1 łyżka oliwki dla
dzieci, 1 łyżka soku z cytryny; 
(UWAGA masa szybko zastyga,  dlatego warto podzielić  ją na dwie części i jedną
schować do woreczka foliowego)

 Tworzenie wycinanek- „Baranek”

    

 „Zabawy z wierszem”

Rodzic  czyta  dziecku  wiersz,  następnie  dziecko  określa,  jakie  zwierzęta  wystąpiły  w
wierszu, dzieli na sylaby wybrane słowa, opowiada, co wydarzyło się potem i wykonuje
ilustrację do wiersza.

Nad kałużą

„Duża żaba nad kałużą napotkała żuka.
Żuk na nóżki włożył buty, obcasami stukał.

Nad kałużą podskakiwał, żółte buty pokazywał,
aż je usmarował błotem.

Oj, co było potem!..”

 Przyrodnicza „Check lista”

Przygotowujemy  dziecku  listę  przedmiotów,  których  będzie  szukało  podczas
wiosennego spaceru. Znaleziony element zaznacza uśmiechem 



CHECK LISTA PRZYRODNICZA

POSZUKAJ ZNALAZŁEŚ

TRAWA

MOTYL

BIEDRONKA

KAMIEŃ

DRZEWO/ LIŚCIE

PTAK

ŚLIMAK

CHMURA



 Ścieżka  sensoryczna-  dziecko  układa  ścieżkę  z  różnorodnych  materiałów,  np.  z
klocków, poduszek, patyczków, waty, piasku, liści, folii bąbelkowej, kamyki, liście,
szyszki itp. i przechodzi po niej na różne sposoby- szybko, wolno,  licząc kroki.

 Zabawa badawcza „Co przyciąga magnes?”

Na stoliku rozkładamy różne przedmioty: klocek, klucze,  agrafkę, spinacz,  słomkę,
kawałek papieru, łyżeczkę i dziecko sprawdza, które przedmioty   przyciągnie magnes

Do tekturowego pudełka wsypujemy piasek, a następnie umieszczamy jeden magnes
w pudełku, a drugi pod pudełkiem. Dziecko przesuwa magnes pod pudełkiem tworząc
na piasku ciekawe wzory.

 Kolorowy motylek

Dzielimy  kartkę  na  dwie  części,  następnie  dziecko  układa  symetrycznie  po  obu
stronach różne elementy: klocki, samochodziki, kredki, itp.

 Kwieciste układanki

Dziecko  układa  kwiaty  z  materiałów,  które  ma  pod  ręką  (nakrętki,  klocki,  skrawki
materiałów, makaron, itp.)

… ŻYCZĘ KREATYWNEJ I WESOŁEJ ZABAWY…
Monika Bibułowicz


