
 
 
 

Drodzy Rodzice! 

 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 

marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 będę starała się 

informować Państwa o sposobie i trybie realizacji zadań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania naszej placówki; będę chciała możliwie 

wspierać ten proces. W każdym tygodniu na naszej stronie internetowej 

będzie pojawiał się plik do pobrania a w nim znajdą Państwo szczegółową 

rozpiskę zabaw i ćwiczeń na kolejne dni tygodnia. W rozpisce tej będę 

polecenia kierowała bezpośrednio do Państwa pociech, aby czuły się one 

dodatkowo zmotywowane do działania. Jeśli będą Państwo mieć pytania czy 

też wątpliwości, co do realizacji planu czy też mieliby Państwo jakiekolwiek 

problem zapraszam do kontaktu mailowego: m.olbrich@mp18.pl 

Postaram się, jak najszybciej odpowiadać na Państwa maile –dostępna będę 

codziennie w godzinach 9 – 14.  

W związku z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej prosiłabym o 

przesyłanie zdjęć prac, zabaw w miarę możliwości na mojego maila.  

Przesyłam pierwszy plan – na  3 dni (25.03.2020- 27.03.2020r.) 

 

Tematyka tygodnia: 

Wiosenne przebudzenie 

 

Cele ogólne: 

• wzbogacanie wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie,  

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, 

 • rozwijanie sprawności manualnej.  

Cele operacyjne  

Dziecko:  

• zauważa i nazywa zmiany zachodzące wiosną w przyrodzie,  

• odpowiada na pytania dotyczące opowiadania, 

• nazywa kolory,  

 

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.058.0000493,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwal.html
https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.058.0000493,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwal.html
https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.058.0000493,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwal.html
https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.058.0000493,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwal.html
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25.03.2020r. – środa 

Temat dnia: Kolory wiosny 

Na początku zabawy możesz przywitać się z rodzicami naszą piosenką 😊 (na 

pewno im się spodoba!) Jestem pewna, że dobrze pamiętasz słowa: 

Wszyscy są, witam Was! 

Zaczynamy już czas! 

Jestem ja, jesteś Ty, 

Raz, dwa, trzy! 

Następnie proszę Cię , uważnie wysłuchaj opowiadania A. Widzowskiej 

Marcowa pogoda (wiem, że dasz radę😊) 

Ilustracje do opowiadania można zobaczyć na poniższej stronie:  

(zachęcam do ich obejrzenia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/przedszkole/olekia

da/oa_ks_34/mobile/index.html#p=54 

 

Marcowa pogoda 

– Tato, twoja zupa jest najpyszniejsza na świecie! – powiedział Olek, prosząc 

o dokładkę. – Bardzo się cieszę, że ci smakuje – odparł tata, mieszając w 

wielkim garze. – Nauczysz mnie gotować taką jarzynkową zupę? – Proszę 

bardzo. Potrzebne będą warzywa: marchewka, seler, por, korzeń pietruszki, 

kalafior lub brokuł, zielony groszek… – Ojej! Aż tyle? – zdziwił się chłopiec. – 

Tak. To dzięki warzywom zupa jest taka pyszna. – I zdrowa – dodał Olek. – A 

na drugie danie będą dzisiaj twoje ulubione naleśniki z masą jabłkową – tata 

uśmiechnął się do synka. – Mniam! Tego dnia Ada z mamą pojechały w 

odwiedziny do cioci, więc po obiedzie i krótkiej zabawie Olek poprosił tatę o 

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/przedszkole/olekiada/oa_ks_34/mobile/index.html#p=54
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/przedszkole/olekiada/oa_ks_34/mobile/index.html#p=54


 
 
 

wyjście na spacer. – Dobrze, ale musimy się ciepło ubrać, bo pogoda zmienia 

się z minuty na minutę – odparł tata. – Przecież świeci słońce. Nie chcę 

żadnej kurtki i czapki – stwierdził Olek, wyglądając przez okno. – Jest 

wiosna. – Synku, jest dopiero marzec i może nawet spaść śnieg. – Śnieg? 

Tato, przecież za chwilę przylecą bociany. Nie może im napadać do gniazda! – 

oburzył się Olek. – Jest takie przysłowie o pogodzie: „W marcu jak w garncu”, 

czyli w garnku – wyjaśnił tata. Chłopiec nie bardzo rozumiał, co to znaczy. 

Samodzielnie zasznurował buty, bo nauczył się tego w przedszkolu. Nie 

chciał jednak założyć ani kurtki, ani czapki. Na dworze świeciło ciepłe 

słońce. Ptaszki świergotały radośnie i przenosiły w dziobkach gałązki, puch i 

suchą trawę do budowy gniazd. Olek z tatą dotarli na plac zabaw, ale w tej 

samej chwili na niebie pojawiły się ciemne chmury. Momentalnie zrobiło się 

zimno, wiatr rozkołysał drzewa i huśtawki, a krople deszczu zaczęły bębnić 

po zjeżdżalni dla dzieci. Na szczęście tata miał w torbie kurtkę i czapkę Olka i 

szybko ubrał synka. Schowali się pod daszkiem, czekając na poprawę 

pogody. Deszcz jednak zrobił im psikusa i zamienił się w… kulki. – Tato, z 

nieba spadają lody! – zawołał chłopiec, kładąc na rączce zimną kuleczkę. – 

To jest grad – wyjaśnił tata. – Lodowe kulki. Musimy to przeczekać. Po 

pewnym czasie niebo znów zrobiło się błękitne, słońce wystawiło promyczki i 

ogrzało zmarznięte buzie. – Widzisz, mówiłem! „W marcu jak w garncu”, czyli 

pogoda pełna niespodzianek: raz słońce, raz grad, raz spokój, raz wiatr… Do 

wyboru, do koloru – zaśmiał się tata. – Zupełnie jak w garnku z twoją zupą. 

Groszek i marchewka, seler i… – Rzodkiewka! – dokończył rymowanie tata. A 

wieczorem, kiedy Ada z mamą wróciły do domu i usłyszały o przygodzie z 

gradem, mama wymyśliła wesołą piosenkę: Zupa z jarzynek dobra na 

wszystko. Bocian już wrócił, stoi nad miską. I w swoim gnieździe woła 

radośnie: – Nalejcie zupy zmarzniętej Wiośnie! 

KONIEC 

Brawo! Jestem z Ciebie dumna!  

Pewnie wytrzymanie w skupieniu tak długiego czasu nie było dla Ciebie łatwe 

– więc proszę wstań i poskocz 5 razy jak najwyżej potrafisz a następnie 

wyciągnij ręce w górę i spróbuj dosięgnąć lampy.  

Teraz rodzice zadają Ci  kilka pytań na temat opowiadania: 

− Co tata przygotował na obiad?  

− Dokąd poszli po obiedzie tata i Olek?  

− Czy Olek ubrał się właściwie, gdy wychodzili na spacer? 

 − Jaka niespodzianka spotkała Olka i jego tatę na spacerze? 

 − Co zrobił tata? 

- Co znaczą słowa: „W marcu jak w garncu?”  



 
 
 

Jeżeli nie będziesz znał/ła odpowiedzi na któreś z pytań – nie martw się, 

rodzice z chęcią pomogą 😊 

Na koniec dzisiejszych zajęć zapraszam Cię do pracy plastycznej, jeśli nie 

możesz z rodzicami wydrukować poniższej karty – to żaden problem mama 

lub tata na pewno da radę narysować podobny garnek😉 a chmurki i słońce 

to już w ogóle dla Was „pestka” 😊) 

Dodatkowo Wydawnictwo Mac Edukacja udostępniło nam darmowe katy 

pracy do pracy -  są one do wydruku ale polecam zajrzeć do nich, można 

znaleźć tam ciekawe zagadki i zabawy – aktualnie polecam stronę 7  😊 

Przesyłam tutaj link : 

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/przedszkole/olekiada/oa_kp_3_2/mobile/i

ndex.html#p=16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/przedszkole/olekiada/oa_kp_3_2/mobile/index.html#p=16
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/przedszkole/olekiada/oa_kp_3_2/mobile/index.html#p=16


 
 
 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

26.03.2020r. – czwartek 

Temat dnia: Co słychać wiosną w gnieździe? 

 

Dzisiaj znowu dowiesz się wielu ciekawych rzeczy, dotyczących nadejścia 

Wiosny! Proszę abyś razem z rodzicami posłuchał/ała piosenki pt. „Pierwszy 

obudził się pierwiosnek”  

Piosenkę można odsłuchać pod tym linkiem:  

https://drive.google.com/drive/folders/1hjDwIP8yB-

HyH05sotFXk1p80MQshozK?usp=sharing 

natomiast tekst piosenki znajdziesz tutaj: 

https://drive.google.com/drive/folders/1QjJWxGSmVkGvDF0LBFYTKqPRpyG

hLwdC?usp=sharing 

Po wysłuchaniu piosenki porozmawiaj z rodzicami o czym była piosenka.  

Czy zapamiętałeś może nazwę jakiegoś ptaka? Jeżeli nie udało Ci się, nie 

martw się zawsze możesz wysłuchać piosenkę ponownie lub poprosić 

rodziców o pomoc😊  

Proszę abyś z rodzicami sprawdził/ła jak wyglądają poszczególne ptaki  

( szczególnie bocian, jaskółka, szpak). 

Zauważyłeś/łaś może czym różnią się te ptaki? (kolorem, wielkością).  

Proszę spróbuj zapamiętać przynajmniej nazwy dwóch ptaków, gdy się 

spotkamy pewnie sobie o nich opowiemy więcej😊 

Następnie wraz z rodzicami możesz wykonać pracę tematyczną a znajdziesz 

ją tutaj:  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-kp-cz2.pdf 

Jeżeli nie dasz rady, nic się nie martw! 😊Spróbuj namalować ptaka wg 

poniższej instrukcji:  

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1hjDwIP8yB-HyH05sotFXk1p80MQshozK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hjDwIP8yB-HyH05sotFXk1p80MQshozK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QjJWxGSmVkGvDF0LBFYTKqPRpyGhLwdC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QjJWxGSmVkGvDF0LBFYTKqPRpyGhLwdC?usp=sharing
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-kp-cz2.pdf


 
 
 

Na koniec dzisiejszych zabaw mam dla Ciebie specjalne zadanie! 

Będzie to zabawa badawcza 😊 

Zabawa nazywa się  Co znajdziemy w skorupce jaja? 

Potrzebne Ci będą:   

1. jajko kurze, przepiórcze lub inne dostępne (pamiętaj, żeby było umyte), 

2. talerzyk.  

Proszę abyś usiadł/a i obserwował/a sobie jajo bardzo ostrożnie                              

i spróbował/a opisać je (opowiedz, czy jest  np.: małe, duże, twarde, białe, 

kremowe, nakrapiane, okrągłe, owalne, gładkie itp.). Następnie wraz                        

z rodzicem  uderz w skorupkę i wylej zawartość na talerzyk. Co tam widzisz? 

Czy wiesz jak te części jaka się nazywają? (żółtko i białko) Jeżeli nie - nie 

martw się mama lub tata na pewno z chęcią pomogą!. Pooglądaj  skorupki 

jaja, sprawdź, czy łatwo da się je pokruszyć, co znajduje się w skorupce od 

środka. Możesz dotykać go delikatnie, sprawdzić konsystencję. Oczywiście na 

koniec nie zapomnij  o umyciu rąk! 

Dziękuję za Twoje zaangażowanie! Jeśli narysowałeś/łaś rysunek podczas 

tych zajęć możesz wraz  z rodzicami wysłać mi jego zdjęcie. Z chęcią obejrzę 

Twoje postępy😊  

 

27.03.2020r.- piątek 

Temat dnia: Wiosenny ogródek 

Na początku zajęć przypomnij sobie wierszyk  z pokazywaniem dzięki, 

któremu łatwiej się wyciszysz i skupisz😊 

Na pewno doskonale go pamiętasz!  

„Małe rączki sobie klaszczą, 

czasem także się pogłaszczą 

i w „kolanka zastukają, 

no i dzieciom pomachają! 

Proszę abyś teraz posłuchał/a wiersza K. Datkun-Czerniak Wiosna.  

Wiosna w zielonej sukience nogami bosymi stąpa. 

I gdzie stopę stawia, tam…  

to chyba czary – wiosenny kwiat zostawia. 

Po spacerze wiosny świat zmienia się cały. 

Ptaki wśród zieleni radośnie śpiewają,  



 
 
 

motyle fruwają,  

świerszcze cicho grają. 

Kwiaty kolorowe wśród traw zakwitają.  

Gdyby nie ty, wiosno, i te twoje czary,  

to świat byłby pewnie i smutny, i szary. 

Super wsłuchałeś/łaś się w wiersz😊 Brawo!  

Spróbuj wraz z rodzicami opowiedzieć o kim był wiersz?  

Czy ten wiersz jest wesoły, czy smutny? 

Przypominam, że do dziś (piątek – 27.03.2020) trwa nasz przedszkolny  

konkurs plastyczny z nagrodami pt. „Wiosna oczami dziecka”, zachęcam 

Cię do udziału 😊 pokaż, co potrafisz! Poniżej przesyłam link do konkursu: 

https://www.facebook.com/przedszkolenr18rudaslaska/photos/a.3100136

82718253/1065137623872518/?type=3 

 

To już ostatnia zabawa przed weekendem😊 

Poproś rodziców aby włączyli piosenkę pt. „Wiosna w błękitnej sukience”  

https://drive.google.com/drive/folders/1hjDwIP8yB-

HyH05sotFXk1p80MQshozK?usp=sharing 

a Ty chodź po pokoju wsłuchując się w nią (dokładnie tak, jak w 

przedszkolu😊). Następnie mama lub tata zatrzymają muzykę a Ty masz za 

zadanie nie ruszać się (rodzice mogą utrudniać zadanie, mówiąc śmieszne 

rzeczy więc uważaj i bądź czujny/na !:😉 )  

Mam nadzieję, że podobała Ci się ta piosenka😊  

Słowa do niej  znajdziesz tutaj: 

https://drive.google.com/open?id=1QjJWxGSmVkGvDF0LBFYTKqPRpyGhL

wdC 

 

W tym tygodniu super się spisałeś/łaś😊 ściskam Cię i życzę miłego 

weekendu 😊 Mam nadzieję, że ten czas szybko minie i będziemy wspólnie 

bawić się w przedszkolu. 

p. Magda😊 

https://www.facebook.com/przedszkolenr18rudaslaska/photos/a.310013682718253/1065137623872518/?type=3
https://www.facebook.com/przedszkolenr18rudaslaska/photos/a.310013682718253/1065137623872518/?type=3
https://drive.google.com/drive/folders/1hjDwIP8yB-HyH05sotFXk1p80MQshozK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hjDwIP8yB-HyH05sotFXk1p80MQshozK?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1QjJWxGSmVkGvDF0LBFYTKqPRpyGhLwdC
https://drive.google.com/open?id=1QjJWxGSmVkGvDF0LBFYTKqPRpyGhLwdC

