
 

Witam. Przesyłam kolejną partię materiału dla przedszkolaków. Wierzę, że poprzednie zadania udało się 

wykonać bez problemów. Dziękuję wszystkim, którzy wysyłali zdjęcia z pracami dzieci. Pragnę Państwa 

poinformować, że kolejna część kart pracy jest do odebrania w szatni przedszkola. Niestety w wyniku 

przedłużającej się epidemii musimy nadal pracować w taki sposób. Miejmy nadzieję, że niedługo spotkamy 

się w przedszkolu. 

 

PROPOZYCJE ZAJĘĆ DLA GRUPY 5LATKÓW 

WIOSENNE POWROTY  

- Oglądanie zdjęć bociana i innych ptaków wracających do kraju.  

- Wykonanie wydzieranki z kolorowego papieru – dzieci wyrywają z papieru poszczególne części ciała 

bociana. Przyklejają na kartkę i dorysowują słońce, chmury, trawę.  

- Praca plastyczna – Wiosenne słońce – dzieci wycinają koło i paski (promyki słońca) z żółtego i 

pomarańczowego papieru, przyklejają na kartce tak żeby powstało słońce. 

- Zabawa ruchowo – plastyczna – dzieci rysują motyla, kolorują go i wycinają. Do motyla przywiązują 

sznurek i naśladują fruwanie.  

KARTY PRACY  cz.3– str. 61 – 71 

PRZYGOTOWANIE DO CZYTANIA, PISANIA I LICZENIA – str. 64 – 65  

WIOSNA NA WSI  

- Oglądanie zdjęć zwierząt z wiejskiego podwórka. Dzieci układają zdania np. Kura jest mała i ma pióra. Koń 

jest duży i silny itd.  

- Ćwiczenia ortofoniczne – dzieci naśladują głosy jakie wydają wiejskie zwierzęta.  

- Zabawa smakujemy i dotykamy – dzieci oglądają produkty, które pochodzą od zwierząt np. jajka, ser, 

jogurt, miód, mleko. Dzieci próbują i jeśli wiedzą opowiadają od kogo pochodzi produkt. 

- Kolaż – Gospodarstwo na wsi – dzieci szukają w gazetach obrazków zwierząt wiejskich, prac 

wykonywanych na wsi (na polu, w sadzie). Wycinają je i przyklejają na dużej kartce tak, aby powstał kolaż 

na temat życia na wsi.  

KARTY PRACY cz.4  – str. 3 – 11  

PRZYGOTOWNIE DO CZYTANIA, PISANIA I LICZENIA – str. 68 – 71  

 

 

 



DBAMY O PRZYRODĘ  

- Oglądanie zdjęć drzew liściastych i iglastych . Dzieci opowiadają czym się różnią i co to jest las.  

- Rozmowa na temat: Kogo możemy nazwać przyjacielem przyrody? Dzieci opowiadają jak należy dbać o 

środowisko.  

- Praca plastyczna – Drzewko – dzieci rysują kontur drzewa. Wypełniają drzewo trójkątami jeśli ma być to 

drzewo iglaste, małymi kołami jeśli ma być to drzewo rozłożyste np. dąb.  

- Praca plastyczna – Segregacja śmieci – dzieci rysują pojemniki do segregacji śmieci i kolorują je na 

odpowiednie kolory. Nad każdym pojemnikiem dorysowują rzeczy, które powinny być do niego wyrzucane.  

KARTY PRACY – str. 12- 19  

PRZYGOTOWANIE DO CZYTANIA, PISANIA I LICZENIA -  str.72 

 


