
Drodzy Rodzice, 

w związku z nowymi regulacjami i wprowadzeniem zdalnego nauczania  

od 25.03 do 10 04.2020 roku., zamieszczamy propozycje możliwych sposobów 

 i form realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez dziecko  

w domu. 

Dodatkowo zamieszczamy wg Nas ciekawe i warte obejrzenia linki, gdzie możecie Państwo znaleźć 

kreatywne sposoby na zabawy z dzieckiem w domu.  

Chętni Rodzice mogą wysyłać zdjęcia z wspólnych zabaw i nauki do Wychowawców grup lub na stronę 

przedszkola. Zamieścimy je w naszych zakładkach grupowych. 

Życzymy zdrówka, spokoju i  wiele zabawy. 

Do zobaczenia wkrótce. 

Temat: WIOSENNE PRZEBUDZENIE 

 

 25.03 

środa 

26.03 

czwartek 

27.03 

piątek 

 mowa 

 

pisupisu.pl 

Muzyka 

 

Rodzinne słuchanie 

piosenek o tematyce 

wiosennej (kto umie ten 

śpiewa) 

zestaw zabaw ruchowych 

 

zdrowoisportowo 

(cały tydzień, wyboru zabaw dokonuje 

rodzic) 

 zestaw zabaw/ ćwiczeń  ruchowych 

 

zdrowoisportowo 

(cały tydzień, wyboru zabaw dokonuje 

rodzic) 

matematyka 

 

szalone liczby 

 

plastyka 

 

zabawy z plasteliną „Lepimy żabki” 

INNE DZIAŁANIA 

 

Zielony ogródek 
Nadeszła wiosna. Nasza propozycja na dziś to założenie 

zielonego ogródka. Poprosić mamę o pomoc. Możecie posiać 

rzeżuchę, fasolkę w doniczce, cebulę z której wyrośnie szczypior. 

Życzę wam fajnej zabawy, podzielcie się że mną pomysłami, 

wysyłajcie zdjęcia. Do zobaczenia. 

Warsztaty 

eksperymentalne 

Oranżada na wesoło 

 

Warsztaty eksperymentalne 

Lampa lava 

 

 

 

Propozycje ciekawych stron www: 

moje dzieci kreatywnie 

pani monia przedszkolne inspiracje 

edukacja-scenariusze 

zdrowo i sportowo 

szalone liczby 

mac karty pracy 

e-podręczniki 

dzieci uczą rodziców w domu 

cała polska czyta dzieciom 

Internetowe pasmo edukacyjne 9.00-13.00 vod.tvp.pl 

 

 

 

http://pisupisu.pl/przedszkole/odkrywankam-4
http://zdrowoisportowo.edu.pl/materialy/
http://zdrowoisportowo.edu.pl/materialy/
https://szaloneliczby.pl/przedszkole/
http://przedszkole3.szubin.pl/wp-content/uploads/2020/03/oranżada-na-wesoło.png
http://przedszkole3.szubin.pl/wp-content/uploads/2020/03/Lampa-Lava.png
https://mojedziecikreatywnie.pl/
https://panimonia.pl/
http://www.edukacja.edux.pl/
http://zdrowoisportowo.edu.pl/
https://szaloneliczby.pl/przedszkole/
https://www.mac.pl/flipbooki#wp
https://epodreczniki.pl/a/programy-nauczania-i-scenariusze-zajec/DETCpRZbH
https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/
https://regiony.tvp.pl/47188834/nowy-kanal-edukacyjny-tvp-online-mozna-uczyc-sie-w-domu


Przedstawiamy również propozycje realizowania zaleceń zawartych w orzeczeniach 

o potrzebie kształcenia specjalnego, opiniach o wczesnym wspomaganiu rozwoju 

dziecka, które można zrealizować w domu. 

 

Obrazki do zadao: 

a) układanie obrazków z części (obrazek 1, obrazek 2, obrazek 3) 

b) rozpoznawanie treści obrazka 

c) dobieranie par jednakowych obrazków, przedmiotów (obrazek 1, obrazek 2, obrazek 3) 

Propozycje realizowania zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 

specjalnego, opiniach o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, które można 

zrealizować w domu. 
 

SFERA 
25.03 

środa 

26.03 

czwartek 

27.03 

piątek 

Umiejętności 

manualne 

rysowanie w powietrzu 

dużych wzorów 

 

rysowanie na dużym 

arkuszu lasek, 

ślimaków, kół, fal, 

 

cięcie papieru po linie prostej i 

falistej, 

 

Percepcja: 

wzrokowa 

układanie obrazków z 

części 
 

rozpoznawanie treści 

obrazków, 

 

dobieranie par jednakowych 

przedmiotów, obrazków, 

http://przedszkole3.szubin.pl/wp-content/uploads/2020/03/pinh.jpg
http://przedszkole3.szubin.pl/wp-content/uploads/2020/03/pig.jpg
http://przedszkole3.szubin.pl/wp-content/uploads/2020/03/bocian.jpg
http://przedszkole3.szubin.pl/wp-content/uploads/2020/03/ogród.jpg
http://przedszkole3.szubin.pl/wp-content/uploads/2020/03/książka.jpg
http://przedszkole3.szubin.pl/wp-content/uploads/2020/03/piktog.jpg
http://przedszkole3.szubin.pl/wp-content/uploads/2020/03/piiiii.jpg

