
Drodzy Rodzice 

W związku z sytuacją, która ma obecnie miejsce, chcemy dołożyć wszelkich starań, 

aby ten czas spędzony przez naszych wychowanków w domu był nie tylko spokojny, 

ale też był okazją do zdobywania wiedzy z Państwa pomocą. Dlatego przesyłamy 

Państwu materiały, które mogą stanowić pomoc oraz inspirację do efektywnego 

wykorzystania tego czasu :) 

 

 Wydawnictwo Mac udostępniło cyfrową wersję zeszytów ćwiczeń 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf 

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

 

 Propozycje materiałów dydaktycznych i narzędzi na stronie gov.pl 
 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/oddzial-przedszkolny2 

 

 Strona squla.pl, do której darmowy dostęp otrzymali Państwo na adresy e-mail 

https://naukaizabawa.squla.pl/ 

Można również pobrać aplikację squla.pl 

 

 http://dziecieceinspiracje.pl/2020/03/364-rewelacyjne-gry-i-zabawy-

przyrodnicze.html?fbclid=IwAR2fiBC3u67BoNUvzILUQea4DzeV3aOoEwJ9xC

nT5fuFOgvXgpcxu5KJ6BY 

 https://www.eprzedszkolaki.pl/szukaj?q=wiosna&fbclid=IwAR2H3OfZjDXQDni

8s4BKNv729npi-0Akmd3XsX6BcQ4dG-pHxGLt6Anofow 

 

 Darmowy dostęp do materiałów dydaktycznych Twinkl dla wszystkich 

nauczycieli, rodziców i opiekunów w Polsce. https://www.twinkl.pl/offer 
 

KOD: POLTWINKLHELPS 

Zestaw materiałów dla dzieci 5-7 lat 

https://www.twinkl.pl/resource/zamknicie-szk-zestaw-materiaw-dla-dzieci-5-7-lat-po-

jp-

66?utm_source=pinterest&utm_medium=social&utm_campaign=poland&utm_conten

t=20200320_zestawdladzieci57lat 

 

 Portal e-podręcznik, który dzieci dobrze znają i lubią. 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_WIOSNA_1_3_22_111

_p1.html?v=662 

 

 Portal Pisu-Pisu 

http://pisupisu.pl/ 

 

 Portal Mat-Zoo 

https://www.matzoo.pl/ 

 

 Portal Pistacja.tv 
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https://pistacja.tv 

 

 Portal Szalone Liczby 

https://szaloneliczby.pl/ 

 

 

 

Temat kompleksowy na ten tydzień Wiosna 

 

Kochane dzieci na samym początku przesyłam wam uściski.  

W tym tygodniu będziemy uczyć i bawić się w tematyce wiosennej.  

Na początek zachęcamy was do wysłuchania opowiadania „Oznaki wiosny” – 

czytanego przez Mirosława Bielińskiego 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iG4QBT1ycqc 

 

Przesyłam dla was również film edukacyjny o oznakach wiosny 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY 

 

Zachecam was do wyjścia na podwórko i poobserwowania zmian jakie zachodzą w 

przyrodzie wraz z nadejściem wiosny. 

 

Kochane dzieciaki w tym tygodniu zachecam was o wykonanie prac plastycznych o 

tematyce wiosennej. Technika dowolna. 

 

Tu macie inspirację: 

 http://krokotak.com/2019/04/spring-meadow/ 

 http://krokotak.com/2016/03/diy-spring-crown/ 

 http://krokotak.com/2017/03/diy-spring-crown-2/ 

 http://krokotak.com/category/seasons/spring/ 

 https://www.eprzedszkolaki.pl/szukaj?q=wiosna&fbclid=IwAR2H3OfZjDXQDni

8s4BKNv729npi-0Akmd3XsX6BcQ4dG-pHxGLt6Anofow 

 https://eduzabawy.com/kreatywnie-z-dzieckiem/wiosna/ 

 

 

 Wiem, że uwielbiacie piosenki, dlatego przesyłam wam wiosenną piosenkę: 

https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY&list=PLo_XHxymHHYGhhNe9JYT

Nmz4zeGodWDFw&index=3 

 

 

Dla tych, którzy mają ochotę poćwiczyć czytanie metodą sylabową przesyłam film: 

https://www.youtube.com/watch?v=ht75xp52FQU 

 

Sylwia Wroniewicz 
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