
Zdalne  nauczanie grupa II  

„Pożgnania nadszedł czas” -15.06-19.06.2020r. 

 

1.Zadanie  

Oglądanie filmu pt.” Pożegnanie przedszkola” 

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

https://kubus.pl/audiobook/ 

2.Zadanie 

 „Co najbardziej podobało się mi w przedszkolu” dzieci rysują kredkami, malują farbami wg własnego 

pomysłu – zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie przyboru. 

  Doświadczenia dla dzieci w domu 

Eksperymenty z mlekiem, ze świeczką . 

https://www.youtube.com/watch?v=NyOhE-uYAvQ 

Bańki mydlane wspólnie z rodzicami można  bawić  się  we wspólnej zabawie. 

https://www.haart.pl/2017/03/banki-mydlane/ 

Przepis na kolorowe bańki mydlane 

 1 litr wody; 

 4 łyżki płynu do mycia naczyń; 

 barwniki spożywcze; 

 słomki do napojów; 

 biała kartka; 

https://kubus.pl/audiobook/
https://www.youtube.com/watch?v=NyOhE-uYAvQ
https://www.haart.pl/2017/03/banki-mydlane/


 

 

3.Zadanie 

„Cztery pory roku” –oglądamy  obrazki przedstawiające cztery pory roku. Opowiedz o każdej 

z nich. 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/08/PLANSZE-PORY-ROKU.pdf 

Dopasuj odpowiedni symbol obrazka, do danej  pory roku. 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/08/PLANSZE-PORY-ROKU-2-

ETYKIETY.pdf 

Zadania dla chętnych dzieci. 

 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/08/PLANSZE-PORY-ROKU.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/08/PLANSZE-PORY-ROKU-2-ETYKIETY.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/08/PLANSZE-PORY-ROKU-2-ETYKIETY.pdf


 

 



 

 

 



 

 

 



 

4. Zadanie  

Piosenka „Do widzenia przedszkole”- dzieci wykonują odpowiednie ruchy do słów i melodii piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=L8g7oeL3QKY  

 Słowa piosenki

1. Gdy szedł wrzesień przez zielony las 

W deszczu z parasolem, 

Wszystkie dzieci wtedy 

Pierwszy raz, witały przedszkole. 

  

Ref. Podajemy ręce do zabawy w kole 

przy naszej piosence witamy przedszkole 

oraz naszą panią, lalki, piłki misie 

witamy już dzisiaj witamy! 

  

2. Przyszła zima, zagrał mroźny wiatr 

Gwiżdże już po polach. 

Sypnął śniegiem, pozostawił ślad 

W drodze do przedszkola. 

  

3. Już jaskółka, biało-czarny ptak 

https://www.youtube.com/watch?v=L8g7oeL3QKY
https://pl.pinterest.com/pin/798755683895142298/


Gniazdo ma w stodole. 

Wkoło zieleń. To już lata znak 

Czas żegnać przedszkole. 

 

 

 

5.Zadanie 

Ćwiczenia w liczeniu za pomocą patyczków lub innych liczmanów.- rozwijanie umiejętności 

dodawania i odejmowania w zakresie 10 i więcej. 

Dziecko bierze sobie tyle patyczków, ile ma palców u rąk, układ Az patyczków figury geometryczne, 

określają ile patyczków potrzebawały do ułożenia kształtu  wybranych figur. 

https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2019/09/wzory-patyczkow-1.pdf 

Zabawy dopasuj kształt 

http://pisupisu.pl/przedszkole/przesun-ksztalt 

Zabawy z kodowaniem 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2019/12/nauka-kodowania-poprzez-zab 

 

6.Zadanie 

Zabawy gimnastyka i muzyka 

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo 

Dzieci mogą wykonywać ruchy razem z bohaterami i muzyką 

https://www.youtube.com/watch?v=JSEHK1V4w7k 

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/going-to-school-vector-14623202
https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/going-to-school-vector-14623202
https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2019/09/wzory-patyczkow-1.pdf
http://pisupisu.pl/przedszkole/przesun-ksztalt
https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo
https://www.youtube.com/watch?v=JSEHK1V4w7k
https://pl.pinterest.com/pin/691443349024556844/


Zabawy ruchowe z pokazywaniem 

https://www.youtube.com/watch?v=1cRo9RM5ilk 

 

 

7.Zadanie 

Słuchanie wiersza pt.” Pożegnanie przedszkola” autor  Agata Widzowska 

– Lato się śmieje, czas na wakacje! 

Pa, pa, zabawki! Żegnaj, przedszkole! 

Zawsze będziemy o was pamiętać, 

stawiając krzywe literki w szkole. 

Starszak potrafi: 

budować wieże, 

rozpoznać w książkach najdziksze zwierzę, 

układać puzzle, kroić warzywa, 

wie, że się pokłuć można w pokrzywach. 

Zna pory roku, kierunki świata, 

wie, że na miotle nie da się latać, 

sam się ubiera, buty sznuruje, 

mówi: „przepraszam, proszę, dziękuję”. 

Umie zadzwonić na pogotowie, 

wie, że się nie da chodzić na głowie, 

zasady ruchu zna doskonale 



i po ulicy nie biega wcale. 

Lubi teatrzyk, śpiewa piosenki, 

wie, czym się różni słoń od sarenki, 

pieluch nie nosi ani śliniaka. 

To są zalety dziecka starszaka. 

– Kwiatek dla pani. Cmok dla maluchów. 

Trochę nam smutno… Pa, pa, przedszkole! 

Lecz czy będziemy mogli tu wrócić, 

gdy nam się znudzi w tej nowej szkole… 

Rozmowy na temat wiersza. Dzielenie się wrażeniami na temat pobytu w przedszkolu. 

 

8. Zadanie 

Zabawa badawcza - Dlaczego czereśnie pękają?- poznawanie przyczyny pękania czereśni; 
zachęcanie do uczestnictwa w zabawach badawczych; 

Wyjaśnianie dziecku, dlaczego, kiedy pada deszcz, dojrzewające latem owoce pękają. 
Oglądanie rabarbaru; opisywanie jego wyglądu, przeznaczenia; zwracanie uwagi na 
czerwoną skórkę brudzącą palce oraz, że liście rabarbaru mają charakterystyczny kształt. 
Włożenie jednego kawałka liścia do woreczka foliowego, a pozostałych – do miski z wodą. 
Następnego dnia porównywanie wyglądu rabarbaru z woreczka i z rabarbarem z wody 
(rabarbar wyjęty z woreczka nie zmienia swojego wyglądu, ma nadal równe, całe końce; 
natomiast ten wyjęty z wody jest na końcach popękany i zwinięty). To efekt wchłaniania 
wody. Skórka wchłania jej więcej niż miąższ. Właśnie dlatego rabarbar pęka na końcach i się 
zwija. R. wyjaśnia, że podobne zjawisko można zaobserwować również u innych owoców. 
Czereśnie, kiedy są już dojrzałe i pada na nie deszcz, zaczynają pękać. Miąższ znajdujący się 
podskórką chłonie jak gąbka krople wody, które padają na skórkę. Owoc zwiększa więc swoją 
objętość.  dlatego pęka. Podobnie jak czereśnie pękają również wiśnie, śliwki i agrest. 
Degustowanie czereśni – całych i popękanych. 

 

 



9.Zadanie        

Rysunek –co najbardziej podobało mi się w przedszkolu- rozwijanie sprawności manualnej, 

wspomnienia z pobytu w przedszkolu.  

10.Zadanie 

„Cztery pory roku” – zabawa dydaktyczna . Obejrzyj obrazki przedstawiające cztery pory 
roku. Opowiedz o każdej z nich. 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/08/PLANSZE-PORY-ROKU.pdf 

dokończ rysowanie drugiej połówki owocu 

 

 

 

 

 

 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/08/PLANSZE-PORY-ROKU.pdf


 

 

 

 

Chętne dzieci mogą skorzystać z podanych zabaw i ćwiczeń 

 

Karty do nauki czytania 

https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2016/04/karty-nauka-czytania-1.pdf 

 Wzory z kolorowych patyczków 

https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2019/09/wzory-patyczkow-1.pdf 

Matematyka – stosunki przestrzenne 

http://portal.scholaris.pl/resources/run/id/112661 

wykonanie ciastoliny  

https://www.youtube.com/watch?v=bce4JPdgIyI 

 

Matematyka 

 

http://www.juzwiem.edu.pl/matematyka 

 

Gry i zabawy 

 

http://www.juzwiem.edu.pl/gry 

 

Zabawy z literami 

https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2016/04/karty-nauka-czytania-1.pdf
https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2019/09/wzory-patyczkow-1.pdf
http://portal.scholaris.pl/resources/run/id/112661
https://www.youtube.com/watch?v=bce4JPdgIyI
http://www.juzwiem.edu.pl/matematyka
http://www.juzwiem.edu.pl/gry
https://pl.pinterest.com/pin/147985537741273395/


 

http://www.pisupisu.pl/1/klawiatura/litery-pierwsza-linia 

 

Zabawy filmowe 

 

https://teatrwielki.pl/dzialalnosc/edukacja/moni-i-uszko/moni-i-uszko-b 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.pisupisu.pl/1/klawiatura/litery-pierwsza-linia
http://proliberis.org/images/dla_dzieci/pdf/pro_liberis_dodawanie_01.pdf#page=1
http://proliberis.org/images/dla_dzieci/pdf/pro_liberis_dodawanie_01.pdf#page=1
http://proliberis.org/images/dla_dzieci/pdf/pro_liberis_dodawanie_01.pdf#page=1
http://proliberis.org/images/dla_dzieci/pdf/pro_liberis_dodawanie_01.pdf#page=1


 



 


