
ZDALNE NAUCZANIE                                     

ZOSTAŃ W DOMU I PAMIĘTAJ O PRZEDSZKOLU! 

  

Materiał do zajęć zdalnych: grupa III  

Smerfy 

 

Marzec/kwiecień 

Tematyka tygodnia: Wiosenne powroty (30.03.2020r.-03.04.2020r.)  

 

Cele główne: 

• poznawanie nazw ptaków 

• rozwiązywanie zagadek o ptakach 

• zapoznanie dzieci  z wyglądem bociana i szpaka 

• wysłuchanie opowiadania czytanego przez rodzica  

• rozwijanie mowy 

• wykonanie bociana dowolną techniką  

• odkrywanie litery J,i 

• dodawanie i odejmowanie na konkretach w  zakresie 10 

• zachęcanie do robienia porządków w swoim otoczeniu (podwórko) 

 

Dzień 1: Gdzie budować gniazdo?  

 słuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej pt."Gdzie budować gniazda?" czytanego 

przez rodzica- link do skopiowania 

https://www.ps56.bialystok.pl/?evt=wydarzenia/2019-2020/2020-03-22;Grupa_V-

_zadanie_IV_Wiosenne_powroty  

https://www.ps56.bialystok.pl/?evt=wydarzenia/2019-2020/2020-03-22;Grupa_V-_zadanie_IV_Wiosenne_powroty
https://www.ps56.bialystok.pl/?evt=wydarzenia/2019-2020/2020-03-22;Grupa_V-_zadanie_IV_Wiosenne_powroty


 karty pracy Nowe przygody Olka i Ady- cz.3, s.62 

 poznanie z obrazem graficznym litery J,i (rysowanie po śladach,  kolorowanie 

wybranych rysunków i zaznaczanie litery J, i w wyrazach)-karty pracy Przygotowanie 

do czytania, pisania i liczenia s.64) 

Dzień 2: Zadania o ptakach 

 rozwiązywanie zagadek o ptakach  

 

Już po lesie kuka, 

gniazda sobie szuka 

jak znajdzie, podrzuca jajo, 

niech inni je wygrzewają ( kukułka ) 

Czarno-biały ptaszek lubi domy nasze.                

Przy oknie, na ścianie muruje mieszkanie                  

z gliny, z własnej śliny, bez młotka i kielni, 

jak ten murarz dzielny.  (jaskółka) 

Śpiewa wysoko piosenki do słonka 

głos ma podobny do drżenia dzwonka. 

                                         ( skowronek) 

                                                                              

Gdy inne ptaki lecą w ciepłe kraje, 

on zawsze z nami zostaje. ( wróbel) 

Pióra biało- czarne, 

buciki czerwone, 

uciekają przed nim żabki, 

gdy idzie w ich stronę   ( bocian) 

Z wiosną do nas przyleciała 

ta ptaszyna czarna, mała 

murować się nie uczyła, 

ale gniazdo ulepiła     ( jaskółka ) 

Więcej zagadek na  https://miastodzieci.pl/zagadki/zagadki-dla-dzieci-o-ptakach/ 

 poznanie wyglądu bociana i szpaka na podstawie ilustracji (załącznik do skopiowania 

http://sadurski.com/bocian-ciekawostki-bociany/ ) 

 rozwiązywanie zadań tekstowych na konkretach tj. klocki, sztućce, paski papieru itp. 

(załącznik-testy zadań) 

 karta pracy Nowe przygody Olka i Ady cz.3, s.63,64 

Dzień 3: Wołanie wiosny 

 bocian- wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką- linki do skopiowania:                                      

http://www.akademiamc.pl/galeria/wydarzenia/p51/839-

praca_plastyczna_bocian_z_wacikow.html 

 https://pl.pinterest.com/pin/447193437992644851/   (origami) 

https://wczesnoszkolni.pl/pory-roku/bociany 

 karta pracy Nowe przygody Olka i Ady cz.3, s.65,66. 

Dzień 4: Powroty ptaków 

 ciekawostki o wiosennych ptakach (link do skopiowania  

 https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/ptaki-wiosenne-opis-i-zdjecia-

wiosenne-ptaki-ciekawostki,20333.html  

 rozwijanie mowy 

 karta pracy Nowe przygody Olka i Ady cz.3, s.67,68. 

Dzień 5: Sąsiad szpak 

 poznanie wyglądu szpaka na podstawie ilustracji (załącznik do skopiowania  

https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/szpak-gadula,22065.html ). 

https://miastodzieci.pl/zagadki/zagadki-dla-dzieci-o-ptakach/
http://sadurski.com/bocian-ciekawostki-bociany/
http://www.akademiamc.pl/galeria/wydarzenia/p51/839-praca_plastyczna_bocian_z_wacikow.html
http://www.akademiamc.pl/galeria/wydarzenia/p51/839-praca_plastyczna_bocian_z_wacikow.html
https://pl.pinterest.com/pin/447193437992644851/
https://wczesnoszkolni.pl/pory-roku/bociany
https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/ptaki-wiosenne-opis-i-zdjecia-wiosenne-ptaki-ciekawostki,20333.html
https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/ptaki-wiosenne-opis-i-zdjecia-wiosenne-ptaki-ciekawostki,20333.html
https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/szpak-gadula,22065.html


 karta pracy Nowe przygody Olka i Ady cz.3, s.69,70,71. 

 zachęcanie dzieci do prac porządkowych na świeżym powietrzu. 

 


