
 

 

Niepubliczne Przedszkole Miś  

nauczanie zdalne gr. Uszatków, dn. 13.04.2021r 

Temat dnia: Pod wiosennym parasolem 

 
Źródło obrazka przedszkole2.lublin.pl 

 

Piosenka na ten tydzień  

Śpiewające Brzdące - Pogoda 

https://www.youtube.com/watch?v=7G7SqRUrz6Q 

 

1. „Deszczowy spacerek” – zabawa paluszkowa; doskonalenie sprawności manualnej 

oraz umiejętności aktywnego słuchania; ilustrowanie ruchami obu rąk i palców 

treści utworu K. Sąsiadka 

https://www.youtube.com/watch?v=7G7SqRUrz6Q


2. „Pod parasolem” – zabawa dydaktyczna. 

 
Źródło obrazka leszno.pl 

Zabawa polega na oglądaniu różnych parasoli - składany, od słońca, 

do wózka itd. Należy z dzieckiem skupić się nad wyróżnianiem cech wspólnych 

oraz ich funkcji. Jeśli nie posiadają Państwo różnych parasoli w domu proszę skorzystać z 

pliku PDF parasole   

 

Karta pracy 119 

Wykonanie zadania polega na kolorowaniu obrazka pastelami przy użyciu odpowiednich 

kolorów. Oczywiście jeśli nie posiadają Państwo pasteli bez problemu mogą być to 

zwykłe kredki   

 

3 „Sięgając chmur” – zabawa ruchowa ćwicząca duże grupy mięśniowe. 

 
Źródło obrazka view.genial.ly 

 

Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji kucznej. Na klaśnięcie Rodzica dziecko powoli 

podnosi się, wstaje, prostuje się do pozycji stojącej, wspina się na palce, wyciąga do góry 

ręce tak, jakby chciało sięgnąć nieba. Na kolejne klaśnięcie Rodzica Uszatek  przysiada, 

powracając do pozycji kucznej. Ćwiczenie należy kilkakrotnie powtórzyć. Zachęcam do 

wykonania razem z dzieckiem   



4. „Fabryka chmur” – zabawa badawcza. 

 
Źródło obrazka superkid.pl 

Co będzie potrzebne: czajnik, talerzyk, szklana miska woda, lód 

Zabawa polega na obserwacji zachowania podgrzewanej w czajniku wody 

i osadzania się jej na talerzyku lub przykrywce oraz skraplania.   

Rodzic przygotowuje stanowisko badawcze. Wokół niego ustawia się Uszatek, 

proponujemy Uszatkowi, wspólne stworzenie małej chmury. Zachęcamy do uważnego 

obejrzenia doświadczenia. Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa w czasie badań z 

wykorzystywaniem gorących płynów i prosimy o uważną obserwację. Rodzic do czajnika 

elektrycznego wlewa zimną wodę i gotuje ją. Po zagotowaniu przelewa ją do szklanej 

miski. Na misce z wodą kładzie ostrożnie talerzyk z kilkoma kawałkami lodu. Para wodna 

wydobywająca się z ogrzanej wody zetknie się z zimnym powietrzem i utworzy się 

chmura. Będzie lepiej widoczna, gdy pokój będzie zaciemniony, a na miskę będzie 

świecić latarka.  Po zakończeniu badania Rodzic tłumaczy, czym są chmury i jak 

powstają. 

 

 

5„Co by było, gdyby przestał padać deszcz” – burza mózgów, 

 

Rozmowa z Uszatkiem mająca na celu uświadomienie Uszatkowi znaczenia wody dla 

człowieka, roślin i zwierząt. Jako pomoc podaje Państwu dwa filmiki edukacyjne  

Po co mi woda? - Nauka. To lubię. 

 

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

 

Mamo tato co wy na to - Woda 

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


 

https://www.youtube.com/watch?v=9672XTIwVgo 

 

 

6. „Deszczowe kropelki” – zabawa ruchowa z elementem celowania. 

 
Źródło obrazka spsmiroslawiec.pl 

 

Potrzebne będą Państwu biała kartka i gazeta. Z kartki wycinamy chmurę z gazety 

formujemy kulki.  

Uszatek ustawia się w blisko „chmurki”. Ma za zadanie wcelować kuleczkami z gazet – 

„kropelkami” do środka chmurki. Im więcej „kropelek” będzie w „chmurce”, tym większe 

prawdopodobieństwo, że spadnie deszcz  

 

 

Zadania dla chętnych  

W PDF parasolki chmurki  znajdą Państwo karty pracy dla chętnych Uszatków  

https://www.youtube.com/watch?v=9672XTIwVgo

