
Grupa ,,Pszczółki” 

Tematyka realizowana przy pomocy pakietu Kart Pracy wydawnictwa Mac Edukacja 

NOWE PRZYGODY OLKA I ADY, Poziom BB+, Sześciolatek 

 

Marzec-  tematyka ostatniego tygodnia:  

 Wiosenne przebudzenia 

 

Kwiecień-tematyka tygodni: 

 Wiosenne powroty 

 Wielkanoc 

 Wiosna na wsi 

 Dbamy o przyrodę 

 

Bardzo proszę Rodziców  o pomoc dzieciom w realizacji  treści 

zawartych w zestawie Kart Pracy, według kolejnej tematyki. Można  

również korzystać z wyprawki plastycznej  

 

 Wiersz pt. "Wiosna i moda"  B. Głodkowska  

 

Pod koniec zimy wiosna 

Wyjęła żurnali stosik. 

-W co mam się ubrać? – dumała 

-Co w tym sezonie się nosi? 

 

Założyć sukienkę w kropki? 

A może golf? No i spodnie? 

Co wybrać, by być na czasie 

i nie wyglądać niemodnie? 

 

Torebkę wziąć czy koszyczek? 

Na szyję apaszkę cienką, 

na głowę – kapelusz z piórkiem 

czy lepiej beret z antenką? 

 

(W tym czasie... - Gdzież ta wiosna? 

- pytali wszyscy wokół. 



- Zaspała? Zapomniała? 

Nie będzie jej w tym roku?) 

 

I przyszła w zielonych rajstopach, 

w powiewnej złocistej sukience 

i miała wianek z pierwiosnków, 

a w ręce trzymała kaczeńce. 

 

Pachniała jak sklep z perfumami- 

wszak była calutka w kwiatkach, 

sypała płatkami jak deszczem- 

i tak już została do lata. 

 

Poniżej znajdą Państwo linki z dodatkowymi materiałami uzupełniającymi,  

przygotowanymi specjalnie przeze mnie dla dzieci  

Materiały będą na bieżąco aktualizowane.  

 Link do opowiadań: 

 

https://drive.google.com/open?id=14l5o3VBOXYiW2BU1bEcE_8eYZ2-jwvFf 

 Podczas czytania opowiadań korzystamy z książki z  pakietu Nowe przygody Olka i Ady. 

Poziom BB+( znajdziemy tam ilustracje do opowiadań oraz teksty do czytania wraz z 

dziećmi). Dorosły czyta opowiadanie, a dziecko ogląda ilustracje w książce, następnie 

odpowiada na pytania dotyczące treści. 

 Linki do piosenek:  

Zachęcam dzieci  do słuchania i śpiewania wraz z rodzicami  

Piosenki o wiośnie: 

https://drive.google.com/open?id=17imsgU7QG6ZhfXARtxCpkrKcIpOvRisk 

Piosenki o świętach wielkanocnych: 

https://drive.google.com/open?id=1B0sC6CrKf0fQe1oFvFiKkUlyCofBvOUc 

 

 Link do prezentacji - Wyjątkowa Pszczoła 

https://drive.google.com/open?id=1lqHDi-E5rKXDlrzigzmYsO9jkkYqeRMv 

 

https://drive.google.com/open?id=17imsgU7QG6ZhfXARtxCpkrKcIpOvRisk
https://drive.google.com/open?id=1B0sC6CrKf0fQe1oFvFiKkUlyCofBvOUc


Podaję również link do flipbooka-  Karty pracy Litery i liczby cz.2                                                
(udostępnienie za zgodą wyd. Grupa Mac S.A)                                                                     

Proszę o skorzystanie z możliwości zapoznania dzieci z nową formą edukacji w utrwalaniu 

procesu czytania i liczenia  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html 

 

Ponadto: 

 W ramach uczestnictwa Pszczółek w  akcji „Dzieci uczą rodziców w domu” w środy             

i piątki na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania 

całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje obejmują tematykę zdrowego bezpieczeństwa, 

zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Liczba lekcji będzie zależna od 

rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia placówek. 

 Link do materiałów ,,Dzieci uczą rodziców”: 

  https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/ 

Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało również film dla rodziców z 10 poradami 

psychologa dotyczącymi wychowania dzieci.  Wskazówek udziela psycholog mgr Beata 

Liwowska.   

Link do filmiku:  

https://youtu.be/HxbYRBAKs7U   

 

Możemy także wykorzystywać YouTube: 

Link do piosenki: ,,Pisanki, pisanki jajka malowane” 

https://youtu.be/HhkpcqoWoA8 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html
https://crl.org.pl/
https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/
https://youtu.be/HxbYRBAKs7U

