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Publiczne Przedszkole „Familijna Rosocha” 

Materiał zajęć do nauczania zdalnego  

GRUPA  2 (3,4latki) 

Wiosna wokół nas! (25.03 – 27.03 2020r.) 

Opracowała: Aneta Kowalska 

Propozycja zadań i zabaw: 

25.03 

Podane linki poniżej można skopiować do przeglądarki, aby  obejrzeć zaproponowane 

przeze mnie materiały. 

ŚRODA: 

Część I 

1. Powtórzenie z dzieckiem nazw dni tygodnia, zgodnie z kolorami wg Planu Daltońskiego 

(tak jak mają oznaczone w kalendarzu przedszkolnym).  Czynność tę utrwalajmy 

codziennie. 

PONIEDZIAŁEK 

WTOREK 

ŚRODA 

CZWARTEK 

PIĄTEK 

 

2. Zabawa muzyczno-ruchowa  

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A 

Część II 

1. Oglądanie filmu edukacyjnego pt. „Wiosna-pierwsze oznaki w przyrodzie.” 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY 

Krótka rozmowa z dziećmi na temat obejrzanego filmu, zadajemy pytania np. 

Czy pamiętasz jakie w Polsce występują pory roku i jaka pora roku właśnie nadeszła? 

Co się dzieje w przyrodzie, kiedy zima odchodzi? 

Co robią ptaki? Czy zapamiętałeś jak się nazywają pierwsze wiosenne kwiaty? 

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A
https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY
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2. Improwizacja ruchowa do utworu A.Vivaldi – „Wiosna” z użyciem kolorowych wstążeczek 

lub pasków bibuły 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o 

3. „Sadzimy kwiatki” – zabawa matematyczna – przygotowujemy dla dziecka „mini matę do 

kodowania” (można również wykonać takie pola na dywanie np. przy użyciu taśmy czy 

sznurka) oraz zestaw kolorowych kwiatków.  informujemy dziecko, że puste pola to 

grządki w ogrodzie na których za chwilę zasadzi kwiatki. Następnie prosimy dziecko  o 

wybranie jednego kwiatka i wylosowanie kartonika z worka/pudełka. Potem dziecko 

wybiera ze swojego zestawu taki sam kolor kwiatka i „sadzi go” na polu, które odpowiada 

wytycznym z kartonika. Kwiatki wycięte wcześniej zgodnie z kolorami na macie. 

       Wytyczne kartoników: jedna kropka – kolor niebieski, dwie kropki – kolor czerwony, trzy  

       kropki  kolor żółty. Jeżeli dzieci mają trudności z odnalezieniem odpowiedniego pola 

       możemy spróbować  naprowadzić dziecko. Przykład kartonika do losowania 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o
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Część III 

1. „Popołudniowe rysowanki” – przygotowujemy kartki i kolorowe kredki, miłej zabawy 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLn3ozp_pWTCpn1jo2zK9-

nmyqCivCvZwL&fbclid=IwAR0wdWwIuAiue68Cvhh4pXIk_4CfsozYKrJU1jpg8CjxFgoZGAV

gv9KcW0A 

 

24.03 

CZWARTEK: 

Część I 

1. Utrwalamy z dziećmi nazwy miesięcy ( na melodię „Panie Janie”- tak dzieci uczyły się w 

przedszkolu) wskazujemy, jaki miesiąc mamy teraz, można również skorzystać z 

kalendarza, który znajduje się w domu, dziecko może obrysować, zakolorować nazwę 

miesiąca np. na zielono 

 

2. Poranna gimnastyka – zachęcamy do korzystania z ćwiczeń w ramach Akcji „Zdrowo i 

Sportowo” – Kids&Sport 

https://www.facebook.com/KidsAndSport/ 

Część II 

1. „Cebula – zgadula” – wprowadzenie do tematu zajęć zagadką dotykową – 

przygotowujemy pudełko lub worek,  zapraszamy do siebie dziecko i prosimy by je 

włożyło ręce do pudełka/worka i próbowało odgadnąć co tam się znajduje. Następnie 

wysypuje wszystkie cebule (jeżeli nie macie państwo cebulek kwiatowych, to 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLn3ozp_pWTCpn1jo2zK9-nmyqCivCvZwL&fbclid=IwAR0wdWwIuAiue68Cvhh4pXIk_4CfsozYKrJU1jpg8CjxFgoZGAVgv9KcW0A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLn3ozp_pWTCpn1jo2zK9-nmyqCivCvZwL&fbclid=IwAR0wdWwIuAiue68Cvhh4pXIk_4CfsozYKrJU1jpg8CjxFgoZGAVgv9KcW0A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLn3ozp_pWTCpn1jo2zK9-nmyqCivCvZwL&fbclid=IwAR0wdWwIuAiue68Cvhh4pXIk_4CfsozYKrJU1jpg8CjxFgoZGAVgv9KcW0A
https://www.facebook.com/KidsAndSport/
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postarajcie się, aby w pudełku/worku były 3-4 cebule różniące się między sobą 

wielkością kształtem itp.) 

Dziecko porównuje je, opisuje ich kształt, przeznaczenie oraz badaj budowę – obiera 

je, wącha, może próbować cebuli spożywczych. Jeżeli posiadają państwo cebulki 

kwiatowe to dziecko dzieli je na dwa zbiory: cebule jadalne, cebule kwiatowe. Jeżeli 

są to same cebule spożywcze dziecko może układać je wg wielkości, przelicza je, 

może układać zgodnie z poleceniami np. połóż największą cebulę nad najmniejszą itp. 

2. Przerywnik – zabawa ruchowa – Włączamy piosenkę, przy której dziecko swobodnie 

porusza się, tańczy a podczas pauzy jego zadaniem jest zwinąć się w kulkę-cebulkę. 

Może to być dowolna piosenka o wiośnie, np. 

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

3. „Sadzimy cebulki” – działanie praktyczne – przygotowujemy: doniczkę, szklany 

pojemnik np. słoik, ziemię, wodę, łopatkę lub łyżkę, gazę, gumki recepturki, cebule 

min. 2 szt. Następnie informujemy dziecko, że za chwileczkę zasadzimy cebule, dzięki 

którym wyhodujemy pyszny szczypiorek. Przygotowujemy, zabezpieczamy miejsce 

pracy i przystępujemy do założenia hodowli. Oczywiście można również zasadzić 

cebulki kwiatowe – pamiętamy o podlaniu zasadzonych cebulek. Na zakończenie 

dziecko sprząta stanowisko pracy i układa doniczki w wyznaczone miejsce – parapet – 

informujemy o ważnej roli światła słonecznego w hodowli roślin. Informujemy 

dziecko, że teraz jest odpowiedzialne za zasadzone roślinki i musi pamiętać o ich 

systematycznym podlewaniu. Poniżej przykładowe zdjęcia hodowli:                                                     

https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY
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Część III 

1. Masaż relaksacyjny: „Spacer biedronki”- siadamy za dzieckiem i wykonujemy następujące 

gesty, czytając poniższy wierszyk:  

Biedroneczka mała po trawce biegała. - delikatnie poruszamy palcami w różnych 

kierunkach,  

Nóżkami tupała, - naprzemiennie lekko uderzamy w plecy otwartymi dłońmi, 

rączkami machała. - masujemy je obiema rękami, 

Potem się ślizgała - przesuwamy zewnętrzną stroną dłoni do góry, 

do góry i w dół. - wewnętrzną w dół, 

W kółko się kręciła - rysujemy rękami koła w przeciwnych kierunkach, 

i piłką bawiła. - delikatnie uderzamy pięściami, 

Gdy deszcz zaczął padać, -stukamy palcami wskazującymi z góry na dół, 

pod listkiem się skryła - rysujemy obiema rękami kształt liścia, 

i bardzo zmęczona spać się położyła.  

- przesuwamy złączone dłonie w jedną i w drugą stronę. 

25.03  

PIĄTEK: 

Część I 

1. Powtarzamy nazwy pór roku i utrwalamy nazwę obecnej 
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2. Zabawa muzyczno-ruchowa „Hej, zielona żabko” 

https://www.youtube.com/watch?v=GjAj8QALmv0 

Część II 

1.  „Wiosenne opowiadanie” – słuchanie opowiadania A. Marczewskiego „Wiosenne 
opowiadanie”: 

Pewnego dnia w drugiej połowie marca Pan Eustachy postanowił wyjść na poszukiwanie 

ptasich zwiastunów wiosny. Spakował do plecaka kanapki, lornetkę, notes, płaszcz 

przeciwdeszczowy i wyruszył na łąki nad niedużą rzeką. Nie zaszedł jeszcze daleko, a już nad 

jego głową rozległy się dobrze znane mu głosy – to przeleciało stado skowronków. Teraz 

ptaki trzymały się razem. Ale Pan Eustachy wiedział, że niebawem ta grupka pierzastych 

przyjaciół rozstanie się i każdy skowronek będzie szukać na łące albo na polu miejsca na 

gniazdo. Łąki nad rzeką nie zawiodły naszego obserwatora. Z daleka zauważył duże ciemne 

sylwetki odpoczywających gęsi. Nie podchodził za blisko – wiedział, że te bardzo płochliwe 

ptaki potrzebują teraz spokoju, żeby najeść się przed dalszą drogą. W końcu mają do 

pokonania jeszcze kilka tysięcy kilometrów, dzielących je od dalekiej Syberii. Tam zbudują 

https://www.youtube.com/watch?v=GjAj8QALmv0
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gniazda. Obserwując w ciszy i skupieniu pasące się gęsi, Pan Eustachy usłyszał znajome 

szczebiotanie. Po chwili mignęła mu przed oczami smukła ptasia sylwetka z długim 

rozwidlonym ogonem. Nasz znajomy nie posiadał się ze szczęścia, rozpoznał bowiem jaskółkę 

dymówkę. Długi ogon w kształcie widełek pomaga odróżnić ją od dwóch innych spotykanych 

w Polsce jaskółek: oknówki i brzegówki. Dymówki przylatują do nas wiosną z Afryki. Często 

wracają w okolicę, gdzie przyszły na świat jako pisklęta. Pan Eustachy wracał do domu 

bardzo zadowolony. Jego radość stała się jeszcze większa, kiedy na tle błękitnego 

wiosennego nieba zobaczył pierwszego w tym roku szybującego bociana. Zastanawiał się, czy 

to ten sam ptak, który każdej wiosny powracał zawsze do gniazda na dachu stodoły jego 

przyjaciela, Pana Egona. Po powrocie do domu Pan Eustachy włączył komputer – postanowił 

zapisać swoje pierwsze w tym roku obserwacje dymówki i bociana na specjalnie do tego 

stworzonej stronie internetowej. 

Następnie  rozmawiamy z dziećmi na temat opowiadania i doświadczeń własnych dzieci: 

 W poszukiwaniu czego wybrał się na wycieczkę Pan Eustachy? 
 Co ze sobą zabrał? 
 Jakie ptaki spotkał Pan Eustachy? 
 Skąd przyleciała jaskółka dymówka? 
 Co zrobił po powrocie do domu? 
 Czy wy zaobserwowaliście w tym roku jakieś ptaki? Jakie? 
 Czy zapisywaliście obserwacje przyrodnicze w notesie/internecie? 

2. Opowieść ruchowa – „Wiosenny spacer. 
Inscenizacja według  utworu  W. Badalskiej „Dla kogo piosenka"  

OPOWIEŚĆ RUCHOWA - WIOSENNY SPACER 

Odeszła już zima (machanie rękami na pożegnanie), witamy piękną, słoneczną wiosnę 

(oklaski). Wszyscy maszerujemy, idziemy do lasu, aby na leśnej polanie szukać strumyka. 

Nadsłuchujemy śpiewu leśnych ptaków (odgłosy leśnych ptaków), rozglądamy się po 

lesie - słuchajcie, czy słyszycie, to chyba wiewiórki skaczą z gałęzi na gałąź, zabawimy się 

w nie (naśladowanie skakania wiewiórek). Maszerujemy dalej. Ciekawa jestem, czy 

niedźwiedzie obudziła już wiosna. Może uda się nam wypatrzyć niedźwiedzia przez 

lornetkę (dzieci patrzą przez lornetki). Czy słyszycie, to chyba niedźwiedzie obudziły się ze 

snu zimowego (marsz z przechylaniem się na boki). Niedźwiedzie powróciły do swoich 

legowisk, a my idziemy dalej. Dotarliśmy na leśną polanę (O... jest strumyczek). 
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Podejdźmy pomału i ostrożnie blisko strumyka, do którego przychodzą wszystkie 

zwierzęta napić się wody. Musimy trochę odpocząć. Siadamy przy strumyku, ale 

ostrożnie, żeby nie zmoczyć nóg. 

3. „Co to za ptak?” – zabawa dydaktyczno-słuchowa –  mówimy dzieciom, że ptaki, które 

odleciały od nas jesienią wracają z ciepłych krajów wiosną. Najwcześniej przylatują 

skowronki, szpaki, bociany. Miesiąc później, w kwietniu pojawiają się jaskółki i kukułki. 

Następnie oglądamy krótkie filmy o ptakach, w którym poznajemy również ich odgłosy. 

https://www.youtube.com/watch?v=X1X_UVQN1u0 – odgłosy skowronka  
https://www.youtube.com/watch?v=nM2d6XCK5vk – odgłosy szpaka  
https://www.youtube.com/watch?v=tRyKgzMtCfY odgłosy bociana  
https://www.youtube.com/watch?v=k2FlUZf4Se – odgłosy kukułki  
https://www.youtube.com/watch?v=cWMmzFO7Lhc – odgłosy jaskółki  

 
4. Praca plastyczna „Bocian”, możemy zaproponować wykonanie pracy plastycznej wg 

instrukcji zawartej w poniższym filmie. 
https://www.youtube.com/watch?v=Nbd6YT7aFos 
 

Część III 

27 marca obchodzi się Dzień Teatru 

 

Mała inspiracja  

1. Oglądanie i słuchanie teatrzyku muzycznego dla dzieci – „O Hani, dwóch zajączkach i 

roztopionym bałwanku.” - WESOŁA SCENA 

https://www.youtube.com/watch?v=POVTti2SYSQ&fbclid=IwAR3d4dDTaB-D2ahI7eyu-

ve3SlawVfPJArkq3vuhV5ylCJFzqAl2SG4aRDM 

 

Inne aktywności: 

Piosenki, zabawy, zadania: 

https://www.youtube.com/watch?v=HDZLlBE0Ng8  

https://www.youtube.com/watch?v=X1X_UVQN1u0
https://www.youtube.com/watch?v=nM2d6XCK5vk
https://www.youtube.com/watch?v=tRyKgzMtCfY
https://www.youtube.com/watch?v=tRyKgzMtCfY
https://www.youtube.com/watch?v=tRyKgzMtCfY
https://www.youtube.com/watch?v=Nbd6YT7aFos
https://www.youtube.com/watch?v=POVTti2SYSQ&fbclid=IwAR3d4dDTaB-D2ahI7eyu-ve3SlawVfPJArkq3vuhV5ylCJFzqAl2SG4aRDM
https://www.youtube.com/watch?v=POVTti2SYSQ&fbclid=IwAR3d4dDTaB-D2ahI7eyu-ve3SlawVfPJArkq3vuhV5ylCJFzqAl2SG4aRDM
https://www.youtube.com/watch?v=HDZLlBE0Ng8


9 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gAcDUEgMgmY – piosenka j. angielski 

https://www.youtube.com/watch?v=hHvqucAAN28 

https://www.dzieckiembadz.pl/2019/03/wiosenne-zadania.html?fbclid=IwAR15wtDf_czHB-

eZfrnW7cB_tAulFkal8XuWF7E3OWoNQcgrFmIGfNvJCJc 

https://www.youtube.com/watch?v=GidEUn2Qar0&fbclid=IwAR3pYzwkvx9XV0GYmq8EUaE

ZTu-zufgf_3pyNODWjMW9oyMbHwyaM1NM1Pw 

https://eduzabawy.com/kreatywnie-z-

dzieckiem/wiosna/?fbclid=IwAR0Py48x3arms7rkdYYQHD7dUBZJzayIEPUx33T1qe09SoThVZP

ovOClSBY 

 

Pozdrawiam serdecznie wszystkie dzieci  

Ciocia Aneta  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gAcDUEgMgmY
https://www.youtube.com/watch?v=hHvqucAAN28
https://www.dzieckiembadz.pl/2019/03/wiosenne-zadania.html?fbclid=IwAR15wtDf_czHB-eZfrnW7cB_tAulFkal8XuWF7E3OWoNQcgrFmIGfNvJCJc
https://www.dzieckiembadz.pl/2019/03/wiosenne-zadania.html?fbclid=IwAR15wtDf_czHB-eZfrnW7cB_tAulFkal8XuWF7E3OWoNQcgrFmIGfNvJCJc
https://www.youtube.com/watch?v=GidEUn2Qar0&fbclid=IwAR3pYzwkvx9XV0GYmq8EUaEZTu-zufgf_3pyNODWjMW9oyMbHwyaM1NM1Pw
https://www.youtube.com/watch?v=GidEUn2Qar0&fbclid=IwAR3pYzwkvx9XV0GYmq8EUaEZTu-zufgf_3pyNODWjMW9oyMbHwyaM1NM1Pw
https://eduzabawy.com/kreatywnie-z-dzieckiem/wiosna/?fbclid=IwAR0Py48x3arms7rkdYYQHD7dUBZJzayIEPUx33T1qe09SoThVZPovOClSBY
https://eduzabawy.com/kreatywnie-z-dzieckiem/wiosna/?fbclid=IwAR0Py48x3arms7rkdYYQHD7dUBZJzayIEPUx33T1qe09SoThVZPovOClSBY
https://eduzabawy.com/kreatywnie-z-dzieckiem/wiosna/?fbclid=IwAR0Py48x3arms7rkdYYQHD7dUBZJzayIEPUx33T1qe09SoThVZPovOClSBY

