
 
PROJEKT 
KRĘGOWCE 
(grupa 
żółta) 

Kontynuacja projektu kręgowce- 
charakterystyka poszczególnych gromad: ryby, 
płazy, gady, ptaki ,ssaki. 
(gromada ryb została już omówiona)  
Rozmawiamy o: występowaniu, budowie ciała, 
pokryciu ciała (sierść, łuski ect.) , 
rozmnażaniu, oddychaniu, sposobie poruszania. 
Dzieci mogą narysować przedstawicieli 
poszczególnych gromad, przygotować zdjęcia, 
zrobić formę przestrzenną (plastelina , 
modelina, glina) 

Pomocna materiały;  
● Netflix- Nasza planeta 

( szczególnie polecamy tą 
serię filmów) 

● Szczególnie polecamy 
książki z wydawnictwa 
National Geographic 
(piękne zdjęcia, rzetelne 
informacje) 

● Seria – Rodzina Pytalskich 
● Encyklopedie i albumy 

przyrodnicze. 

PROJEKT 
ZWIERZĘTA 
leśne 
(grupa 
czerwona) 
 

Pracujemy nad charakterystyką zwierząt 
żyjących w runie leśnym i ściółce leśnej.  
Czytamy wiersz Jana Brzechwy „ Dzik jest dziki”. 
Poznajemy budowę dzika. 
Dzieci mogą przygotować projekt / prezentację 
/ pracę plastyczną na wyżej wymienione 
tematy. 

Pomocne materiały: 
● Album „Las” 
● Budowa lasu 

PROJEKT 
WODA 
(grupa 
zielona) 

Pogłębiamy i utrwalamy wiedzę dotyczącą 
mórz takich jak: MORZE CZERWONE , MORZE 
CZARNE 
Szukamy informacji dotyczących takich mórz 
jak: MORZE ŚRÓDZIEMNE , MORZE BAŁTYCKIE 
Przygotowujemy projekt – plastyczny/ 
prezentację  dotyczącą tematu MORZA . Po 
okresie kwarantanny prosimy o przyniesienie 
pracy do przedszkola. 
Prace wykonane w różnorodnych technikach – 
wybór należy do Państwa. 
 
 

Pomocne materiały: 
● NETFLIX- Nasza planeta 

odcinek: Morza 
przybrzeżne/Na pełnym 
morzu. 

● Seria bajek „Oktonauci” 

 

WIOSNA 
(Wszystkie 
grupy) 

„Do widzenia, bałwanku” - 
słuchanie opowiadania Cz. Janczarskiego 
ilustrowanego obrazkami. Rozmowa na temat 
opowiadania, udzielenie odpowiedzi na pytania: 
Kto zastukał w szybę domku Uszatka? 
O kogo bali się Miś i Kogucik? 
Co stało się z Bałwankiem? 
Dlaczego Bałwanek opuścił przyjaciół? 
Dokąd popłynął? 
Co stałoby się z Bałwankiem, gdyby tego nie 
zrobił? 
 

Jaka pora roku się zaczęła? 
● Żegnaj zimo -  ułożenie historyjki 

obrazkowej 

 



https://przedszkolankowo.pl/2016/12/26/jak-b
alwanek-wital-wiosne-historyjka-obrazk
owa/ 

Założenie wspólnej hodowli fasolki 
/cebuli/ rzeżuchy/ owsa/  
Zachęcenie dzieci do dbania o rośliny – 
przypomnienie o dolewaniu wody fasolce i 
podlewaniu cebuli. Zwrócenie uwagi na warunki 
potrzebne do ich wzrostu – woda, światło i 
ciepło. 
Po kwarantannie prosimy o przyniesienie 
hodowli (lub jej zdjęć) do przedszkola. 
 

Zajęcia dotyczące budzenia się 
przyrody na wiosnę. 
Wprowadzenie do tematu zajęć – pantomima. 
Dziecko leży na dywanie zwinięte w kłębek z 
zamkniętymi oczami i ilustrują ruchem 
opowiadanie: 
 
Wyobraź sobie, że jesteś pąkiem liścia na 
drzewie lub krzewie. Jesteś mocno ściśnięta, 
jest ci ciasno i niewygodnie. Chcesz się 
przeciągnąć, ale jest zbyt mało miejsca, by to 
uczynić. Im jest zimniej, tym bardziej chciałbyś 
się jeszcze mocniej ścisnąć, ale to jest już 
niemożliwe. Coraz mocniej napinasz wszystkie 
mięśnia. Nagle ogrzewa cię promień słońca. 
Czujesz miłe ciepło, które rozchodzi się po 
wszystkich zakątkach. Promyki łaskoczą cię, 
więc mimo że się jeszcze boisz powrotu chłodu, 
wolniutko rozluźniasz swoje ciało. Słońce 
świeci coraz dłużej i mocniej, a ty powoli 
rośniesz. Wyglądasz jak gigantyczna, zielona 
kropla deszczu, nieruchomo zawieszone na 
roślinach. Jeszcze chwila i buchniesz zielenią, 
jeszcze moment i zobaczysz świat. I już stało 
się – witaj zielony listeczku! 

 
Słuchanie czytanego  wiersza Joanny 
Kulmowej „Pączki” (przed rozpoczęciem 
czytania podajemy tytuł i autora wiersza) 
 
1. Wypowiedzi dziecka na temat 
wysłuchanego wiersza 
 Dokąd i w jakim celu wybrały się 
zajączki? 



 Jakie pączki były w sklepie? – 
wyszukajcie w tekście wiersza słów opisujących 
ich wygląd. 
 Jakie pączki najlepiej smakują 
zajączkom – odszukajcie w tekście wiersza zdań 
opisujących ich przysmak  
 Dlaczego zajączki nie zrobiły zakupów? 
 

Zabawy ruchowe- według pomysłów 
i uznania.  
 

 Ćwiczenia motoryki małej - życie codzienne  
• Przelewanie - do linii, przez lejek, 
używanie zakraplacza, wyciskanie gąbki. 
• Przesiewanie, przesypywanie  
• Nawlekanie korali. 
• Cięcie po liniach prostych i 
zygzakowatych. 
• Klejenie z uprzednio wyciętych 
elementów. 
• Można się pokusić o przyszywanie 
guzików. 
• Obieranie, krojenie: warzyw, owoców. 
• Mycie okna, podłogi, stołu (akurat 
przyda się przy świątecznych porządkach😊  ) 
• WIĄZANIE SZNUROWADEŁ zwłaszcza 
dzieci starsze 
• Zapinanie guzików i suwaków. 
 
Sensoryka - wąchamy smakujemy i dotykamy. 
 
Matematyka:  
Dzieci młodsze:  
• Przeliczanie elementów zbiorów, 
klasyfikowanie przedmiotów według wielkości , 
kształtu, faktury. 
• Określanie czego jest więcej , czego jest 
mniej.  
• Określanie stosunków przestrzennych – 
po prawej /po lewej stronie. Nad /pod/ 
pomiędzy/ za/ na. 
Dzieci starsze: 
• Ćwiczenie kształtu cyfr od 0-9 i liczba 
10, pisanie ich w dużych kratkach. 
• Dodawanie i odejmowanie w zakresach 
znanych dzieciom (w załączniku karty do 
działań matematycznych. Prosimy o 
przyniesienie wykonanych  ćwiczeń). Dzieci, 
które wykonują działanie mnożenia i dzielenia 
też zachęcamy do ćwiczeń.  
 

Materiał sensoryczny ( w j. 
angielskim) 
https://www.youtube.com/watch?
v=NlnHVxJKEiM 
 
Matematyka 
https://www.montessori.gda.pl/gal
eria-prezentacje-video-montessori-
matematyka/ 
 
Muzyka- rytmika – J. angielski 
https://www.youtube.com/watch?
v=0HByXWgkMwk 
https://www.youtube.com/watch?
v=saDkICxEdgY&t=1367s 
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Język: 
● Ćwiczymy analizę i syntezę dźwiękową 

wyrazów, wyodrębnianie głosek na 
początku, na końcu i w środku.  

● Dzielimy wyrazy na sylaby. 
● Polecamy wierszyki ćwiczące język, 

ćwiczenia aparatu artykulacyjnego. 
● Ćwiczymy poznane litery. Piszemy w 

kaszy, mące, piasku. Następnie na 
tablicy i w grubej i cienkiej linii. 

Grupa  żółta: O, L , M, A, I, T, K,E, D,Y. 
Grupa zielona: A,O,M,T,L,I,E 
Grupa czerwona: K,E,M,T 

● Dla dzieci czytających - dopasowywanie 
napisu pod obrazkiem. Tworzenie 
książeczek, czytanie na głos krótkich 
opowiadań.  

● Bawimy się językiem - rymowanki, 
śpiewanki, wyliczanki. 

● Czytamy codziennie dzieciom, niech 
dzieci odpowiadają na pytania 
dotyczące czytanego tekstu. Niech 
tworzą historie.  Można też bawić się w 
zabawy słownikowe typu: „Dokończ 
zdanie”, „Co mam na myśli”. 

● Rozwiązujemy zagadki. 
● Opowiadamy w oparciu o historyjki 

obrazkowe. 

 
KULTURA: 
 

● Mapy -  dzieci znają już pojęcia LĄDY 
/WODY/ KONTYNENTY. Można pochylić 
się nad mapą Europy i Polski ze 
szczególnym naciskiem na : 
województwa, największe rzeki, miasta, 
sąsiedzi Polski. 

● Zwierzęta – budzące się ze snu 
zimowego i przyloty ptaków. 

● Budowa kwiatu/ rodzaje wiosennych 
kwiatów. 

● Hodowla rzeżuchy, owsa, szczypiorku. 
● Sadzenie cebulek kwiatów. 

 
Język Angielski – w linku znajdują się piosenki , 
które serdecznie polecam „Super simple songs” 



https://www.youtube.com/watch?v=saDkICxEd
gY&t=1388s  
w załączniku znajdą Państwo flashcards 
dotyczące: kolorów, zwierząt morskich jak 
również karty do gry Dobble, które stworzyłam 
dla starszej grupy wiekowej (klasy 1-3) – wierzę 
że doskonale zajmą czas dzieciom.  
 
 
 

Przydatne 
linki 

www.bycrodzicami.pl 
https://mojemontessori.com/ 😊  
 
https://eduzabawy.com/?fbclid=IwAR3vlGFH6rz
4X9ecBVNixitOWhCiWAMftiV81rlEQ2Va8IebuM
3oqSAF39o 
 
https://czasnamontessori.pl/ 
http://edukacjadomowamontessori.pl/ 
https://karmionekultura.pl/ 
https://dziecisawazne.pl/ 
https://mojedziecikreatywnie.pl/ 
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