
 

 

Niepubliczne Przedszkole Miś  

nauczanie zdalne gr. Uszatków, dn. 8.04.2021r 

Temat dnia: Wiosenne kwiaty 

 
Źródło obrazka freepik.com 

 

Piosenka na ten tydzień  

Maszeruje Wiosna 

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

 

1. „Powitanie”– zabawa integracyjna; 

Witamy się z Uszatkiem przed rozpoczęciem zajęć poprzez posyłanie buziaków - z mocno 

wysuniętymi wargami do przodu. 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=GrKuD6xlb7s 

3. Nauka rymowanki „Jak zbudowany jest kwiat”  A. Bober. 

Bo przedszkolak każdy wie, 

z czego kwiatek składa się. 

https://www.youtube.com/watch?v=eVX4Nk7D1Xc
https://www.youtube.com/watch?v=GrKuD6xlb7s


Najpierw korzeń i łodyga, 

co zielone listki dźwiga. 

A na końcu piękny kwiat – 

i ładniejszy jest już świat. 

 

4. „Jak wyglądają rośliny?” – zabawa dydaktyczna, karta pracy 117 

 

Źródło obrazka freepik.com 

 

Kiedy już Uszatek obejrzał sobie film o kwiatach  proszę wziąć jakaś roślinę, która 

znajduje się w waszym domu lub PDF budowa kwiatu. Zabawa polega na oglądaniu 

rośliny, wymienianiu, z jakich części się składa, wskazywanie czego potrzebuje do życia. 

 

Karta pracy 117 

Uszatek musi wypchnąć obrazek kwiatka, następnie ułożyć go poprawnie na kartce 

przykleić. W załączniku PDF będą mieli Państwo kartę do druku w tym przypadku w ruch 

musza iść nożyczki  

 

 

 

 

 



5 „Podlewamy kwiaty” – zabawa ruchowa z elementami równowagi 

 

 
Źródło obrazka freepik.com 

 

Do zabawy angażujemy wszystkich domowników  Część osób to „kwiaty” siedzą w 

siadzie skrzyżnym z tułowiem pochylonym do przodu i dłońmi opartymi o podłogę.  

Jedna osoba jest „ogrodnikiem” i spaceruje pomiędzy kwiatami z konewką bądź bez. 

„Kwiatek” dotknięty delikatnie konewką lub rączką w ramię rośnie, powoli prostując 

tułów i wyciągając ręce jak najwyżej w górę, aż w końcu staje na palcach i próbuje jak 

najdłużej utrzymać równowagę. Już widzę oczami wyobraźni jak Rodzice wraz z 

rodzeństwem i Uszatkami wykonują to zadanie  

 

 

6. „Płatki kwiatów”– zabawa doskonaląca umiejętność liczenia. 

 
Źródło obrazka oksir.gminaoswiecim.pl 

 

 
Uszatek siedzi z Rodzicem na podłodze. Przed nimi leży papierowe koło – środek 

kwiatka.  Dziecko i Rodzic rzucają na zmianę kostką. Uszatek samodzielnie lub z pomocą 

Rodzica, przeliczają kropki. Następnie dokładają tyle „płatków” np. papierowych kółek, 

ile wskazała kostka.  

 

 

 

 



7. „Co potrzebuje roślina” – dodatkowa karta pracy. 

Pozwoliłam sobie dodać Uszatkowi jeszcze jedną (nieobowiązkową) kartę pracy  

Jest ona fajnym podsumowaniem dzisiejszego tematu. 

 

ZADANIE SPECJALNE 

„Co z tego wyrośnie?” – sadzenie roślin 

 

Rodzicu! Zaprezentuj i nazwij akcesoria do sadzenia roślin:  

ziemia, doniczki, łopatki, nasiona, cebulki.  

Uszatek dostaje doniczkę i wybiera nasiona lub cebulki, np.: zboża, rzeżuchy, kopru, 

hiacyntu, tulipana, dymki. Zaprezentuj prawidłowy sposób siania lub sadzenia. Potem 

dziecko samodzielnie wypełnia doniczkę ziemią, sieje lub sadzi wybrane wcześniej 

rośliny, podlewa je i odstawia na parapet. Przypilnuj, aby rzez najbliższe dni pielęgnował 

swoją roślinę oraz obserwuje jej wzrost i dzieli się z Tobą spostrzeżeniami. Liczę na 

obszerną fotorelację  

 


