
ŚRODA  10.03 

Temat dnia 

 

 

• Dzisiaj na początku mam dla Was zagadkę.  Co to jest? 

 

Rosną tu ziemniaki,  

rośnie tu też zboże.  

Mała szara myszka 

najeść się tu może. 

 

Co według Was znaczy słowo pole? Jak inaczej nazwalibyście to miejsce? 

(Rodzice, wyjaśniają dzieciom, że pole jest terenem, na którym żyją różne zwierzęta: ssaki, 

ptaki, owady). 

Poniżej zamieszczam jeszcze kilka zagadek o zwierzętach, które żyją na polu. 

Spróbujcie je rozwiązać 😊. 

 

Mieszka pod ziemią  

i kopie tunele.  

Rolnicy go nie lubią, 

bo szkód robi wiele.  

Szara, z długim ogonkiem, 

w małej norce mieszka. 

Z kotem bawi się w berka, 

taka z niej mała śmieszka.  

 



Czerwone nogi,  

czerwony dziób, 

po polu kroczy,  

bo myszek tu w bród. 

Ma skoki, słuchy  

i ogon króciutki. 

Skacze po polu,  

jest bardzo cichutki. 

 

Ma muszlę na grzbiecie  

i śmieszne małe rogi. 

Dzieci go pytają:  

 

Nad polem wysoko  

głos jego rozbrzmiewa. 

O nadchodzącej wiośnie  

pierwszy piosenki śpiewa. 

 

 

Chcesz sera na pierogi? 

 

 

Myślę, że wszystkie zagadki udało Wam się rozwiązać 😊. 

• A teraz spójrzcie na poniższe zdjęcie: 

 



Co na nim widzicie? 

Zdjęcie powyżej  zostało zatytułowane ,,Przedwiośnie w polu”, a wykonał je 

artysta fotografik Mieczysław Wieliczko. 

 

Zachęcam Was do odwiedzenia poniższej strony internetowej, znajdziecie 

tam m.in. piękne zdjęcia przyrodnicze😊. 

 

http://www.wieliczko.com.pl/pejzaz/wiosna/ 

Wy także możecie wykonać kiedyś jakieś ciekawe zdjęcia przyrodnicze         

(  oczywiście za zgodą rodziców 😊). 

Niedługo będzie wokół nas coraz więcej zwiastunów wiosny😊. 

 

• Teraz zapraszam Was do pomaszerowania przy piosence ,,Marzec 

czarodziej”- link do piosenki 

https://drive.google.com/file/d/189FUqJ_kXBRa1NIKy7ARyx9n1GOcRT5z

/view?usp=sharing 

 

 

• Przechodzimy do Kart Pracy- dzisiaj zaczynamy  od s. nr 16. 

 

http://www.wieliczko.com.pl/pejzaz/wiosna/
https://drive.google.com/file/d/189FUqJ_kXBRa1NIKy7ARyx9n1GOcRT5z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/189FUqJ_kXBRa1NIKy7ARyx9n1GOcRT5z/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

link do kart pracy: 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_6_4/mobile/index.html#p=18 

Ćwiczenie ze strony nr 17 może niektórym  ,,Pszczółkom” sprawić trudność, 

proszę Rodziców o pomoc 😊. 

Ciekawostki przyrodnicze  

 

Mysz zamieszkuje pola, łąki i lasy. Gromadzi zapasy pokarmu. Zimą przebywa 

w stogach siana lub w stodołach. Chętnie również wprowadza się do domów 

ludzi. Wiosną przenosi się na pola uprawne. Wyrządza szkody w plonach. Kopie 

płytkie, ale dość długie nory. Jest wszystkożerna. Żywi się m.in. nasionami traw, 

zbóż, owadami.  

 

 

Kret mieszka pod ziemią, gdzie buduje gniazdo z mchu i trawy. Obok gniazda 

organizuje sobie spiżarnię, w której gromadzi pożywienie, np. dżdżownice. To 

jego zapasy na zimę. Nie zapada w sen zimowy. Żyje samotnie. Ma silne łapy         

i mocne pazury, dzięki czemu może budować długie, podziemne tunele. Niszczy 

wtedy korzenie roślin. Ziemię wypycha na zewnątrz, tworząc kopce. Na 

powierzchni ziemi porusza się niezgrabnie. Rzadko się tu pojawia. Żywi się m.in. 

robakami, dżdżownicami, owadami. Niszczy rośliny.  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_6_4/mobile/index.html#p=18


 

Skowronek najbardziej lubi przebywać na polach, łąkach i pastwiskach. W 

lutym, kiedy jeszcze ptasie koncerty są rzadko słyszalne, głos skowronka 

rozbrzmiewa już nad polami. Śpiewa najczęściej w czasie lotu. Jego głos jest 

bardzo przyjemny dla ludzkiego ucha. 

 

 

 

 

 Tutaj możecie posłuchać głosu skowronka: 

https://youtu.be/X1X_UVQN1u0 

 

 

• Na zakończenie zachęcam Was do samodzielnego wykonania 

przestrzennej myszki😊. 

Uwaga! 

Myszka może być wykonana z dowolnych materiałów, jakie posiadacie 

 w domu. 

https://youtu.be/X1X_UVQN1u0


 

 

Powyższe przykłady mogą Was zainspirować do stworzenia 

myszki według własnego pomysłu 😊. 

Jeśli macie ochotę- prześlijcie Wasze prace na adres: 

ninamiliczek@gmail.com 

 

 

 

CZWARTEK  11.03 

Temat dnia 

 

 

• Dzisiaj zaczynamy od piosenki pt. ,,Wkrótce wiosna”. Najpierw 

posłuchajcie, a potem spróbujcie powtórzyć refren. 

 

Pierwszy obudził się pierwiosnek 

Potem chochoły spadły z róż. 

Skowronek śpiewem wołał wiosnę, 

żeby na pole przyszła już! 

mailto:ninamiliczek@gmail.com


Refren: Bo zima, bo zima 

każdemu obrzydła! 

Niech słońce jej da pstryczka w nos! 

Niech wiosnę, niech wiosnę                                                                 

przyniosą na skrzydłach 

bociek, jaskółka, szpak i kos.                                                  

Złoto błysnęło na leszczynach 

Zapach obudził senny ul. 

Wiosenną orkę chcą zaczynać 

głodne gawrony z pustych pól. 

Refren: Bo zima, bo zima… 

link do piosenki: 

https://drive.google.com/file/d/1Akij6w05JSfGnSwTZvaB1lMJ4rKgJRIf/view?

usp=sharing 

 

• Teraz przechodzimy do Kart pracy (s. nr 20-21). 

Proszę Was o staranne wykonanie  zadań.  

 

 
 

• Nadszedł czas na poruszanie się 😊. 

https://drive.google.com/file/d/1Akij6w05JSfGnSwTZvaB1lMJ4rKgJRIf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Akij6w05JSfGnSwTZvaB1lMJ4rKgJRIf/view?usp=sharing


 

Poniżej udostępniam linki do piosenek, przy których możecie 

pomaszerować, potańczyć albo po prostu sobie poskakać. Wybierzcie 

piosenkę, którą chcecie. 

 

Marzec Czarodziej 
https://drive.google.com/file/d/189FUqJ_kXBRa1NIKy7ARyx9n1GOcRT5z/view?usp=s

haring 

 

Trzej kosmici 
https://drive.google.com/file/d/168Q_tLM0Ng9UPM3SW-

90yeRQWLqw1Z03/view?usp=sharing 

 

Dżungla 
https://drive.google.com/file/d/187UgpgEUHBj8wdRRdUdF-

lfscUPyUIZN/view?usp=sharing 

 

Chocolate 

 
https://drive.google.com/file/d/11pFQuar-QvTwVvvhugmCTZ7-

30KEdtHg/view?usp=sharing 

 

 

• A teraz wracamy do  Kart pracy. Zostały jeszcze nam do wykonania 

zadania  ze s.22-23.  
Dla niektórych z Was  zadania dzisiejsze mogą okazać się trudne, lecz   Rodzice         

z pewnością Wam pomogą 😊. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/189FUqJ_kXBRa1NIKy7ARyx9n1GOcRT5z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/189FUqJ_kXBRa1NIKy7ARyx9n1GOcRT5z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/168Q_tLM0Ng9UPM3SW-90yeRQWLqw1Z03/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/168Q_tLM0Ng9UPM3SW-90yeRQWLqw1Z03/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/187UgpgEUHBj8wdRRdUdF-lfscUPyUIZN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/187UgpgEUHBj8wdRRdUdF-lfscUPyUIZN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11pFQuar-QvTwVvvhugmCTZ7-30KEdtHg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11pFQuar-QvTwVvvhugmCTZ7-30KEdtHg/view?usp=sharing


link do kart pracy: 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_6_4/mobile/index.html#p=25 

 

 

 

 

 

 Dzisiaj kończy się  już nasza edukacja zdalna. 

 

Dziękuję Wam, kochane dzieci za aktywny  udział. 

A Rodzicom za okazaną pomoc oraz kontakt 

mailowy. 

Do zobaczenia w naszym przedszkolu ! 

 

 

 

 

 Serdecznie pozdrawiam 

Pani Nina 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_6_4/mobile/index.html#p=25

