
Witam. W związku z przedłużeniem kwarantanny istnieje możliwość odebrania z przedszkola 

kart pracy dzieci. Podkreślamy jednak, że nie jest to obowiązkowe. Chętni rodzice mają 

możliwość odebrania kart od środy 25.03.2020r. w godzinach 8:00 – 14:00 z szatni 

przedszkolnej. Będą one porozkładane na półkach dzieci. Prosimy, aby rodzice po odbiór 

zgłaszali się bez dzieci i wchodzili do szatni pojedynczo.  

W karcie pracy numer 3 dzieci mogą wykonać wszystkie ćwiczenia oprócz stron od 62 do 71.  

W karcie pracy „Przygotowanie do czytania, pisanie i liczenia” można wykonać ćwiczenia do 

strony 63 włącznie i stronę 67.  

Propozycje zajęć dla grupy 5-latków 

WIOSENNE PRZEBUDZENIA  

 

- Zabawa dydaktyczna: Czy znamy te pory roku?  

Porównywanie dwóch obrazków: zima, wiosna. Dziecko nazywa charakterystyczne oznaki 

pór roku. Na kartce przedzielonej na pół rysują rzeczy związane z zimą i wiosną np.: bałwan, 

sanki, narty, szalik, śnieżynki, lodowe sople, krokusy, bocian, jaskółka, żaba, bazie itp.  

- Praca plastyczna: Pierwsze bazie 

Dziecko rysuje wazon na kartce. Na wazonie przykleja paski papieru wydarte z szarych 

gazet(gałązki), po obu stronach gałązek dokleja wydarte z gazet niewielkie owale (bazie). Na 

koniec przelicza ile wkleiło bazi.  

- Zapoznanie z budową motyla – oglądanie zdjęć w gazetach, książek.  

- Zabawa twórcza – Na powitanie wiosny  

Dziecko wymyśla zdania, jakimi powitałoby wiosnę. Następnie wspólnie z domownikami 

tworzy opowiadanie o przyjściu wiosny. 

Można wykonać w karcie pracy część 3 strony od 52 do 61. 

MARCOWA POGODA 

- Praca plastyczna – Deszczowa chmurka  

Dziecko rysuje chmurę. Przekształca ją tak, aby otrzymać obrazek znanego przedmiotu, 

zwierzęcia, rośliny. 



- Kalendarz pogody 

Dziecko projektuje swój kalendarz pogody. Dzieli kartkę na 7 części i przez tydzień obserwuje 

pogodę. Na swoim kalendarzu zaczynając od poniedziałku rysuje jaka jest pogoda danego 

dnia.  

Można wykonać w karcie pracy część 3 strony od 44 do 61 

ZWIERZĘTA Z DŻUNGLI I SAWANNY  

- Oglądanie obrazków zwierzą t egzotycznych (książki, gazety)  

- Zabawa ruchowo – naśladowcza: Poruszam się jak…  

Dzieci naśladują ruchy i odgłosy zwierząt egzotycznych.  

- Lepienie z plasteliny wybranego zwierzątka egzotycznego  

- Wykonanie albumu: Zwierzęta egzotyczne  

Dziecko wycina ze starych gazet zdjęcia z obrazkami zwierząt egzotycznych. Przykleja  je na 

kartkach. Przy pomocy starszej osoby robi dziurki i związuje kartki sznurkiem. Album 

umieszcza w swoim kąciku książki.  

Można wykonać w karcie pracy część 3 strony od 28 do 35 

WIELKANOC  

- Pisanka  

Dziecko ozdabia ugotowane jajko na twardo różnymi technikami: klej, kolorowa włóczka, 

papier kolorowy, farby plakatowe, mazaki.  

- Kartka świąteczna  

Dziecko projektuje własną kartkę wielkanocną.   

- Zabawa ciepło – zimno: Szukamy jajka  

Dziecko szuka jajka ugotowanego na twardo. 

Pisanka – kolorowanka wodna – dziecko maluje pisankę wodą używając pędzelka (karta z 

wyprawki). 

Można wykonać w karcie pracy część 3 strony od 72 do 80. 


