
ZDALNE NAUCZANIE 

                     GRUPA 1 - KRASNOLUDKI 

 

MATERIAŁ DO ZAJĘĆ ZDALNYCH OPRACOWAŁY: 

* ELŻBIETA GALIŃSKA  * PAULINA KALATURA 

 

TEMATYKA TYGODNIA - ,,OCHRONA PRZYRODY” -20.04.- 24.04.2020r.                              

 

 



Cele ogólne: - Rozwijanie mowy. 

                              - Rozwijanie umiejętności liczenia. 

                               - Utrwalanie nazw kolorów. 

                              - Zapoznanie ze sposobami dbania o najbliższe środowisko. 

                              - Umuzykalnienie dzieci. 

                              - Rozwijanie sprawności manualnej. 

                              - Rozwijanie aktywności twórczej. 

                              - Rozwijanie sprawności fizycznej. 

 

DZIEŃ 1 - ,,ŚMIECIU – PRECZ!”  

 Oglądanie zdjęć przedstawiających piękno przyrody  i zdjęć przedstawiających 

przyrodę zniszczoną przez człowieka. (załącznik), dodatkowo -  superkid.pl – Dzień 

Ziemi. 

 

        

 

 



 

 

 Kolorowanie dowolnego rysunku o tematyce wiosennej, (załącznik), eduzabawy.com – 

Wiosenne kolorowanki do druku dla dzieci i przedszkolaków oraz 

https://eduzabawy.com/materiały-tematyczne-do-druk/kwiecien/dzien-ziemi/karty-

pracy1dz/ 

 

 Słuchanie wiersza S. Karaszewskiego pt.  ,,Śmieciu precz” ( tabela) czytanego przez Rodzica. 

Wspólna rozmowa na temat wiersza. 

 

 
,,ŚMIECIU PRECZ” 

 
1. Kiedy rano słońce świeci, wybiegają na dwór dzieci. 

Miotły, szczotki w rękach mają, bo podwórko zamiatają. 
Tu papierek od cukierka, tam po soku jest butelka. 
 

2. Ówdzie puszka po napoju i pudełko. Może Twoje? 
Żyć nie można w bałaganie, więc się bierzmy za sprzątanie. 
Zmykaj śmieciu, do śmietnika. Bałaganie, brudzie, zmykaj! 
 

 

 GRAFOMOTORYKA – ćwiczenie: Rysuj kredką po śladzie od motylka do kwiatka na załączonej 

karcie pracy, dodatkowe linki https://eduzabawy.com/kartypracy/wypełnij-kolorem/wiosna/ 

, Kolorowanki wiosenne – eduzabawy.com 

                  

 

 

DZIEŃ 2 - ,,LICZYMY MOTYLE”  
 

 ,,Gimnastyka  buzi i języka” – dla dzieci i Rodziców (ćwiczenia do wyboru z załącznika) np.: 

 

 

 

 

https://eduzabawy.com/materiały-tematyczne-do-druk/kwiecien/dzien-ziemi/karty-pracy1dz/
https://eduzabawy.com/materiały-tematyczne-do-druk/kwiecien/dzien-ziemi/karty-pracy1dz/
https://eduzabawy.com/kartypracy/wypełnij-kolorem/wiosna/


 
 

 Zabawa klockami – Porządkowanie klocków – segregowanie wg kształtu lub koloru. 

OPIS: Przygotuj dziecku klocki o różnych kształtach i kolorach oraz kilka pojemników. Poproś 

dziecko, aby posegregowało do pojemników klocki odpowiednio: 

 a)  według kształtów 

 b) według kolorów  

       *     Ćwiczenia w liczeniu - ,,KOLOROWE MOTYLE I INNE OWADY” – ćwiczenie: POLECENIE: 

               Policz, a następnie w wyznaczonym miejscu (okienkach) narysuj tyle kresek, ile jest:  

               motyli, pszczół i ważek na załączonej karcie pracy.           

 

 Rysowanie prostych kształtów na tackach z piaskiem – zabawa: 

 POLECENIE: Przygotuj dziecku tackę z piaskiem. Pozwól dziecku rysować proste kształty: 

KOŁO (KILKA RAZY PO ŚLADZIE), A POTEM KRESKI (PROMYKI), mówiąc:: ,,KÓŁECZKO, 

KÓŁECZKO BĘDZIE Z CIEBIE SŁONECZKO” .Druga rymowanka: ,,JEDEN ŁUK, 

DRUGI ŁUK - ,ABY LISTEK POWSTAĆ MÓGŁ” (dziecko rysuje łuki). Rymowanki 

mówi Rodzic, dziecko powtarza. 

 

 

 



 

DZIEŃ 3 - ,,SEGREGOWANIE ŚMIECI” 
 

 Wysłuchanie bajki edukacyjnej – proekologicznej pt. ,,Czysto, ładnie i bez śmieci – rady Pana 

Śmietnika dla wszystkich dzieci” – 

https://www.youtube.com/watch?v=uWLFOUKkzGA$feature=share oraz 

 

porównywanie obrazków – POLECENIE: Przyjrzyj się uważnie obrazkom i powiedz, co 

widzisz? 

(załącznik) 

 

    

  ,,SEGREGOWANIE ŚMIECI” – ZABAWA: Przygotuj dziecku ,,śmieci”: stare gazety, papierowe 

torebki, woreczki z tworzywa, puste butelki plastikowe po napojach oraz 2 worki. Rozsyp 

śmieci na podłodze, a następnie poproś, aby dziecko posegregowało: do jednego worka 

wkłada rzeczy z papieru, a do drugiego worka wkłada rzeczy wykonane z tworzywa. 

 

 Oglądanie obrazków przedstawiających – Segregację śmieci -  (załącznik) 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uWLFOUKkzGA$feature=share


 

  Wykonanie pracy plastycznej ,,Pojemniki na śmieci” wg podanego OPISU  (załącznik)  na 

załączonej karcie pracy , dodatkowe linki https://dzieciakiwdomu.pl/2017/02/zwiastuny 

wiosny-17-pomysłów-na-wiosenne-prace-plastycxzne-i-techniczne.html ; 

www.kreatywniewdomu.pl 

 

DZIEŃ 4 - ,,ŚWIAT BEZ WRÓBLI  I BEZ ŻAB” 
 

 ,,Gimnastyka dla przedszkolaka” – wybór dowolnych zabaw wg załącznika,  

Rozwiązywanie zagadki. (tabela) .Zagadkę  przeczyta Rodzic.. 

 

ZAGADKA: 
 

SŁYCHAĆ W TRAWIE ME KUMKANIE, 
WCINAM MUSZKI NA ŚNIADANIE. 
Kum, kum, właśnie się odzywam, 
A czy wiesz ,jak się nazywam? 
 

 

 

 Wykonanie pracy plastycznej ,,Żabka” – POLECENIE: Wyklej puste pola zieloną bibułą lub 

plasteliną na załączonej karcie pracy. 

 
 Zabawa ,,Ślimak” – pokazywanie jak porusza się ślimak, nauka rymowanki: ,,ŚLIMAK, ŚLIMAK 

,POKAŻ ROGI, DAM CI SERA NA PIEROGI. JAK NIE SERA TO KAPUSTY, OD KAPUSTY BĘDZIESZ 

PUSTY”. Rymowankę mówi Rodzic, dziecko powtarza. 

 

 

https://dzieciakiwdomu.pl/2017/02/zwiastuny%20wiosny-17-pomysłów-na-wiosenne-prace-plastycxzne-i-techniczne.html
https://dzieciakiwdomu.pl/2017/02/zwiastuny%20wiosny-17-pomysłów-na-wiosenne-prace-plastycxzne-i-techniczne.html
http://www.kreatywniewdomu.pl/


 

DZIEŃ 5 - ,,NIE NISZCZYMY ROŚLIN” 
 

 Układanie w całość obrazków pociętych na 4 części  - SEGREGACJA ŚMIECI” (załącznik) oraz 

 

 kolorowanie rysunku  - ,,WIOSENNE KWIATY’’ na załączonej karcie pracy, dodatkowo: 

Wiosenne kolorowanki do druku dla dzieci, przedszkolaków do pobrania za darmo – 

eduzabawy.com 

 

 
 

 Słuchanie piosenki pt. ,,Ekosłodziaki”, https://www.youtube.com/watch?v=4mA4GrL-

yYA&feature=share oraz  ZABAWA z wykorzystaniem ,,WIOSENNE KARTY RUCHOWE” – 

https://www.facebook.com/1697529670498921/posts/2490489184536295/ 

 

 

 GRAFOMOTORYKA: ćwiczenie – Rysuj po śladzie na załączonej karcie pracy, dodatkowo link 

https://eduzabawy.com/materiały-tematyczne-do-druku/kwiecień/dzien-ziemi/karty-

prcy1dz/ oraz  Ćwiczenia grafomotoryczne na wiosnę dla dzieci – link 

https://www.facebook.com/377766379071411/posts/1462908850557153/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4mA4GrL-yYA&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=4mA4GrL-yYA&feature=share
https://www.facebook.com/1697529670498921/posts/2490489184536295/
https://eduzabawy.com/materiały-tematyczne-do-druku/kwiecień/dzien-ziemi/karty-prcy1dz/
https://eduzabawy.com/materiały-tematyczne-do-druku/kwiecień/dzien-ziemi/karty-prcy1dz/
https://www.facebook.com/377766379071411/posts/1462908850557153/


 WSZYSTKIE DZIECI DOSKONALĄ CZYNNOŚCI 

SAMOOBSŁUGOWE. 

 WSZYSTKIE KRASNOLUDKI MIŁO SPĘDZAJĄ CZAS NA 

ŚWIEŻYM POWIETRZU, BAWIĄC SIĘ WESOŁO” 


