
 
PONIEDZIAŁEK - 16.03.2020 

 
Ponieważ w poniedziałek dzieci mają zajęcia z języka angielskiego proponuję filmik o głodnej gąsienicy                
w języku angielskim. 
https://www.facebook.com/groups/1676874739092701/permalink/2692031177577047/- 
 
Po filmiku proponujemy przerywnik muzyczny również w języku angielskim Baby Shark (ulubiona 
piosenka dzieci) – zapraszam do wspólnego taoca i ilustracji ruchowej utworu. 
https://www.youtube.com/watch?v=GR2o6k8aPlI&feature=emb_logo 
 
Posłuchajcie wspólnie z dzieckiem wiersza o biedronce, która nie chciała byd w kropki. Proszę 
porozmawiad z dzieckiem na temat wyglądu i tego, że każdy z nas jest inny ale na swój sposób piękny. 
https://www.facebook.com/autorkawierszyibajekdladzieci/videos/2018610941500559/ 
 
Proponujemy teraz wykonanie biedronek z pasków papieru. Jeśli nie ma czerwonych kartek papieru 
w domu to dziecko może najpierw pomalowad kartkę farbami lub kredkami a następnie wyciąd z niej 
paski. Filmik instruktażowy poniżej. 
https://www.facebook.com/groups/1676874739092701/permalink/2695290817251083/ 
 
Po pracy plastycznej proponujemy zabawę rytmiczno-ruchową A ram,zam,zam 
https://www.youtube.com/watch?v=96D979igFI8&feature=emb_logo 
 

WTOREK - 17.03.2020 
 
We wtorki dzieci mają rytmikę z panią Lucynką. Proponujemy więc zabawy rytmiczno-ruchowe przy 
piosence „Wiosna w żółtych kaloszach”, którą dzieci śpiewały w ubiegłym tygodniu. 
https://www.youtube.com/watch?v=za_oSWnJYD4 
 
Po zabawach przy piosence dziecko może narysowad portret wiosny tak jak ją sobie wyobraża                              
lub wykonad portret wiosny na wydrukowanej kolorowance (sukienkę wykonujemy odciskając palec 
zamoczony w farbie lub rysując kwiatki, motylki itp.).  
Załącznik nr 1 Pani wiosna 
 
Proszę obejrzed z dzieckiem bajkę o uczuciach. 
https://m.youtube.com/watch?v=TcLK9ZBUsDs&list=PLTQWbpS9Y1PASt_KggH_afqjB_xnWw_Bt&index=3 
Można pobawid się z dzieckiem w robienie różnych min i rozpoznawanie emocji przez nie 
przekazywanych. 
 

ŚRODA - 18.03.2020 
 
Proszę pomóc dziecku wykonad matematyczne zadania (kierunki na płaszczyźnie). Ponieważ dzieci mają 
problem jeszcze z określaniem strony prawej i lewej można zaznaczyd dziecku prawą i lewą rączkę  
np. rysując literkę L,P pisakiem na odpowiednich rączkach, przy pomocy frotek w dwóch różnych kolorach 
lub w jakiś inny umowny sposób. 
https://szaloneliczby.pl/nad-pod/ 
https://szaloneliczby.pl/prawa-lewa/ 
https://szaloneliczby.pl/nad-pod-w-lewa-prawa/ 
https://szaloneliczby.pl/wskaz-polke-najwyzsza-najnizsza-srodkowa/ 
https://szaloneliczby.pl/wskaz-zabawke-z-wybranej-polki/ 
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Proszę włączyd dziecku prezentację Zwiastuny Wiosny i podwiczyd rozpoznawanie i nazywanie 
wiosennych kwiatów. 
https://www.youtube.com/watch?v=rANDOonihZg&feature=emb_logo 
 
Można wspólnie z dzieckiem nauczyd się taoca Zyg-Zak 
https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs&feature=emb_logo 
 
Proszę włączyd dziecku filmik Wywiad z bocianem. 

https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw&t=62s 
 

CZWARTEK - 19.03.2020 
 
Proszę obejrzed z dzieckiem teatrzyk muzyczny O Hani, dwóch zajączkach i topniejącym bałwanku. Można 
pobawid się z dzieckiem w teatr wykonując własnoręcznie kukiełki do przedstawienia w domu i własnymi 
słowami odgrywad rolę. 
https://m.youtube.com/watch?v=POVTti2SYSQ 
 
Proszę wykonad z dzieckiem jeden „pogodowy eksperyment” według Paostwa uznania i dostępnych w domu 
materiałów. 

http://przedszkolnepomysly.pl/2020/02/27/pogodowe-eksperymenty/ 
 
Posłuchajcie Paostwo z dzieckiem wiersza pt. Kropla M.Czoik-Nowackiej. 

https://www.facebook.com/autorkawierszyibajekdladzieci/videos/2123870260974626/ 
 
Liczymy krople – kodowanie na dywanie – dla chętnych (oczywiście nie wpisujemy cyfr tylko liczbę 
kropelek przedstawiamy rysując odpowiednią ilośd kropek w okienku lub pokazując tylko na palcach) 
Załącznik 2 Policz krople 
 

PIĄTEK - 20.03.2020 
 
Piątek to dzieo dwiczeo gimnastycznych proponuję aby dzieci podwiczyły wspólnie z panem Miłoszem. 
Inni członkowie rodziny również mogą się włączyd do zabawy. 
https://www.youtube.com/watch?v=2TbmnmA95mM 
 
Proponuję wysłuchad wiersza J.Brzechwy Stonoga czytanego przez siostry Wajs. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2572247483048340&id=1393698237569943 
 
Teraz dzieci mogą poszaled przy piosence Kolorowa stonoga. 
https://www.youtube.com/watch?v=P0ynVrR3nw4 
 
Na piątkowe popołudnie polecam bajkę Czerwony Kapturek 
https://www.facebook.com/215436708580788/videos/505418056791329/UzpfSTEwMDAwMDM2Mzc3
Mjc3MzpWSzoyNjk0MTMzNzEwNzAwMTI3/ 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ZADANIA DLA DZIECI ZDOLNYCH 
Materiały do wydruku 

https://drive.google.com/file/d/1rrfWnWkAHywBdBneCGj-08wlI52hDien/view 
Film instruktażowy 
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=xDZHfBME9BE 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Materiały do wydruku 

https://drive.google.com/file/d/1pYGD700CQEYmcnj-fchWjPD_rtg0unSu/view 
Film instruktażowy 

https://m.youtube.com/watch?v=09PbxrwzTaE 
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Załącznik nr 1 Pani wiosna  

 
 
 



Załącznik 2 Policz krople 

 
 
 


