
 

 

Niepubliczne Przedszkole Miś  

nauczanie zdalne gr. Uszatków, dn. 16.04.2021r 

Temat dnia: W kaloszach czy w trampkach? 

 
Źródło obrazka auth.roca.pl 

Piosenka na ten tydzień  

Śpiewające Brzdące - Pogoda 

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

 

1.  „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   

 

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


2„Pogoda się zmienia – zmieniamy ubranie”. PDF ubrania a pora roku. 

 

Zadanie polegające na oglądaniu ilustracji przedstawiających zimę i wiosnę. Rodzic 

prowadzi z dzieckiem rozmowa na temat dostosowania ubrania do pogody za oknem. W 

dalszej części Uszatek zajmie się grupowaniem elementów garderoby ze względu na porę 

roku, w której się ją nosi. 

 

Wrzucam Państwu link do gry, która utrwali zdobyte wiadomości   

 

https://wordwall.net/pl/resource/8105933/przyroda/dopasuj-ubranie-do-pory-roku 

 

 

 

 3 „Memo” – gra ćwicząca percepcję wzrokową i pamięć. 

 

 

źródło obrazka https://www.globtroterek.com 

 

Pogodowe memory w wersji gry  

https://wordwall.net/pl/resource/1222493/pogodowe-memory 

 

 
wersja do druku znajduje się w PDF pogodowe memory 

 

 

4. „Słońce świeci – deszczyk pada” – zabawa orientacyjno-porządkowa. 

 
Źródło obrazka  biblioteka.bojszowy.pl  

Proszę rozłożyć na podłodze gazety, które będą służyć za domek. W każdej „rundzie” 

https://wordwall.net/pl/resource/8105933/przyroda/dopasuj-ubranie-do-pory-roku
https://www.globtroterek.com/
https://wordwall.net/pl/resource/1222493/pogodowe-memory


proszę zabrać jedną gazetę.  

Gdy Rodzic wypowie hasło: Słońce świeci! Uszatek zaczyna biegać po pokoju (uważając 

na gazety). Na kolejny znak Rodzica – klaskanie w dłonie – Uszatek musi schować się 

przed deszczem. Po chwili ciszy Rodzic znów wypowiada hasło: Słońce świeci! i Uszatek 

znowu zaczyna biegać. W tym czasie Rodzic zabiera jedna z gazet. 

 

5. „Spacer po tęczy” – zabawa równoważna 

Rodzic rozkłada równolegle do siebie dwie liny, tworząc „tęczową ścieżkę” na szerokości 

około 20 cm. Zadaniem Uszatka jest przespacerować się po wąskiej dróżce tak, aby z niej 

nie wypaść. 

 

6. Kary pracy w PDF karty pracy oraz PDF z kolorowankami zima wiosna  

 


