
 

Niepubliczne Przedszkole „Miś” w Kutnie  

Nauczanie zdalne  

Grupa starszaków 

 15.05.2020 

 

Temat: Pleciemy wianki 

 

Obowiązująca piosenka:  

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg 

1. „Z kwiatka na kwiatek” – zabawa ruchowa z podskokami. Rozkłada na podłodze 

skakanki, które będą „kwiatkami”, tak by dało się przeskakiwać z jednego na drugi. 

Zadaniem dzieci jest przeskakiwanie z kwiatka na kwiatek w taki sposób, żeby z nich 

nie spaść. 

 

2. „Co by było, gdyby kwiaty przestały pachnieć?” –  burza mózgów, nagrywanie 

i odsłuchiwanie wypowiedzi. Rodzic zadaje pytanie: Co by było, gdyby kwiaty 

przestały pachnieć? Nagrajcie swoje odpowiedzi na telefon i później odtwórzcie je . 

Wspólnie z dzieckiem odsłuchajcie i podsumujcie waszą rozmowę 

 

 

3. „Pleciemy wianki” – nauka zaplatania warkoczy i wianków. Rodzic najpierw 

pokazuje gotowy wianek z kwiatów, a następnie demonstruje sposób robienia 

wianków. Po krótkiej prezentacji dzieci zaczynają wykonywać własne wianki. Po 

wykonaniu przez dzieci wianków nauczyciel możecie urządzić wiankową rewię mody, 

w czasie której dzieci przy muzyce będą paradowały i pokazywały swoje dzieła.  

 

4. „Odgłosy wiosny” – rozpoznawanie naturalnych odgłosów przyrody. Proszę aby 

dziecko spróbowało nazwać odgłosy i rośliny występujące w filmie: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2FGp2ezExw 

 

5. Karta pracy str. 16- „Kwiaty w wazonie” – rozpoznawanie gatunków wiosennych 

kwiatów na obrazie olejnym, porównywanie obrazu ze zdjęciami kwiatów, 

uwrażliwianie na piękno sztuki. Prosimy, aby dzieci spojrzały na kwiaty namalowane 

przez Vincenta van Gogha i spróbowały rozpoznać i nazwać niektóre z nich, po czym 

porównały je ze zdjęciami umieszczonymi pod obrazem i wybrały te, które artysta 

uwiecznił na obrazie.  

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg
https://www.youtube.com/watch?v=Q2FGp2ezExw


https://www.google.com/search?q=wazon+z+chabrami+i+makami&sxsrf=ALeKk01m3V7QDIA_LDdLvaXLRueNzBxyvg:1589

488059870&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiioLu5mLTpAhWiy6YKHQbzBtcQ_AUoAXoECAsQAw&biw=15

36&bih=722#imgrc=wrUyPXr0K0ugNM 

 

6. „Zabawa w żaby i bociana” – ilustrowanie ruchem treści utworu A. Świrszczyńskiej. 

 

 Zabawa w żaby i bociana  

ŻABY (skaczą): Idzie żabka na spacerek, 

 gdzie słoneczko i wiaterek. 

  

Skacze żabka – skik, skik, skik!  

Nie dorówna żabce nikt. 

 BOCIAN (kroczy wolno, kiwając głową): 

 Idzie bocian na spacerek,  

gdzie słoneczko i wiaterek.  

Mówi bocian: kle, kle, kle!  

Wszystkie żabki złapać chcę!  

 

ŻABA I: Siostro żabko, kto to chodzi? 

ŻABA II: To pan bocian w trawie brodzi. 

 ŻABY (uciekając): Uciekajmy, hyc, hyc, hyc! 

https://www.google.com/search?q=wazon+z+chabrami+i+makami&sxsrf=ALeKk01m3V7QDIA_LDdLvaXLRueNzBxyvg:1589488059870&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiioLu5mLTpAhWiy6YKHQbzBtcQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1536&bih=722#imgrc=wrUyPXr0K0ugNM
https://www.google.com/search?q=wazon+z+chabrami+i+makami&sxsrf=ALeKk01m3V7QDIA_LDdLvaXLRueNzBxyvg:1589488059870&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiioLu5mLTpAhWiy6YKHQbzBtcQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1536&bih=722#imgrc=wrUyPXr0K0ugNM
https://www.google.com/search?q=wazon+z+chabrami+i+makami&sxsrf=ALeKk01m3V7QDIA_LDdLvaXLRueNzBxyvg:1589488059870&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiioLu5mLTpAhWiy6YKHQbzBtcQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1536&bih=722#imgrc=wrUyPXr0K0ugNM


Nie zobaczy bocian nic!  

 

BOCIAN: Próżno bocian żabek szuka, 

 próżno długim dziobem stuka.  

 

ŻABY: Choć tu żabek cały tłum, 

 nic nie znajdziesz – kum, kum, kum! 

 

 BOCIAN (idzie za głosem żab, które tymczasem uciekają już gdzie indziej):  

Tu słyszałem gdzieś kumkanie,  

tutaj bocian was dostanie.  

 

ŻABY (uciekają dalej): 

 Choć tu żabek cały tłum, 

 nic nie znajdziesz – kum, kum, kum!  

BOCIAN (ze strapioną miną): 

 Nic nie znajdę. To ci los!  

Ze zmartwienia zwieszam nos. 

 Kle, kle, kle!  

 

Anna Świrszczyńska  

 

Po wysłuchaniu utworu dzieci wymieniają bohaterów i próbują opowiedzieć, 

co się zdarzyło na spacerze. Następnie rodzic proponuje dziecku zilustrowanie ruchem 

treści utworu.  

 

7. Karta pracy- kodowanie  

 

8. Dla chętnych dzieci udostępniam kartę pracy dodatkową. 

 


