
 

 

Niepubliczne Przedszkole Miś  

nauczanie zdalne gr. Uszatków, dn. 7.04.2021r 

Temat dnia: Słoneczko zaświeciło i przyrodę obudziło 

 
Źródło obrazka pm4zamosc.pl 

Piosenka na ten tydzień  

Maszeruje Wiosna 

https://www.youtube.com/watch?v=eVX4Nk7D1Xc 

 

1. Na początek zagadka: 

  

W lato pięknie cię opali, 

W zimę trzyma się w oddali, 

Mieszka w niebie, jest gorące, 

Każde dziecko lubi…(słońce) 

 

2. „Wiosenne kwiaty” – zabawa dydaktyczna; PDF wiosenne kwiaty 

Zabawa polega na utrwalaniu wyglądu oraz nazw wiosennych kwiatów  

Rodzic prezentuje, nazywa oraz omawia wygląd wiosennych kwiatów, np.: 

przebiśniegów, krokusów, tulipan, sasanka, pierwiosnków, hiacynt,  żonkili i fiołków.  

https://www.youtube.com/watch?v=eVX4Nk7D1Xc


Rodzic wskazuje kwiaty, które są w Polsce pod ochroną: przebiśnieg, krokus, 

pierwiosnek.  

3. „ Stop! Wąchamy kwiaty”- zabawa ruchowa 

Rodzic rozkłada w domu zdjęcia wybranych kwiatów. Uszatek spaceruje po domu tak, by 

nie podeptać kwiatów. Co jakiś czas Rodzic mówi: Stop! Wąchamy… i podaje nazwę 

kwiatu. Wtedy Uszatek klęka wokół odpowiedniego zdjęcia i wciągają powietrze nosem i 

wypuszczają ustami  

 

4. Słonko świeci, deszczyk pada, czyli czas na zabawę ruchową 

 

 
Źródło obrazka przedszkole151.blizej.inf 

 

Na hasło: “słonko świeci!” – Uszatek chodzi, podskakuje, biega. Na hasło: ” deszczyk 

pada”- chowa się na przykład pod kocyk. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 

 

 

5.  Śpiew ptaków  

 

Proszę o puszczenie dziecku filmiku z dogłosami ptaków.  Zapytajcie dziecko czy zna 

któregoś z ptaków przedstawionych w filmiku? Na końcu filmu lektor czyta zagadki  

wierze, że Uszatek będzie znał odpowiedzi. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0dnfT8nwP7c 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0dnfT8nwP7c


6. „Wiosenne memory” – zabawa doskonaląca pamięć oraz spostrzeganie, zestaw 

kart do gry w pliku PDF wiosenne moemory. 

 

7. „Wiosenna gimnastyka” – zabawa ruchowa z krążeniem rąk. 

 
Źródło obrazka view.genial.ly 

 

Proszę Rodziców o włączenie się w tą zabawę. Dziecko dobiera się w parę z mamą/tatą i 

stają naprzeciwko siebie. Wykonują wyprostowanymi rękami obszerne krążenia. Krążenia 

rąk mogą być:  

– wolne lub szybkie, 

– symetryczne lub asymetryczne,  

– w przód lub w tył.  

W czasie krążenia naśladujecie wiejący wiatr, szumiąc szszsz...: głośno, cicho, wolno, 

szybko itp.  

8. „Słoneczko” praca plastyczna. 

Proszę raz jeszcze przeczytać zagadkę z początku zajęć.  

W lato pięknie cię opali, 

W zimę trzyma się w oddali, 

Mieszka w niebie, jest gorące, 

Każde dziecko lubi…(słońce) 

 



Następnie Rodzic demonstruje sposób rysowania słońca, potem Uszatek rysuje słoneczko 

na swojej kartce. Proszę o zwrócenie uwagi na prawidłowy chwyt pisarski podczas 

rysowania!!! 

 

Źródło obrazka pepito.pl 


