
Scenariusz do pracy zdalnej Wiosenne przebudzenie 
Poniedziałek 06.04.2021r.
Temat:  Wiosna w ogrodzie. 

Zajęcia 1. Tajemnice ziemi – wysłuchanie  wierszem B. Formy „Nasze kwiaty”.

R. czyta dzieciom wiersz, pokazując jednocześnie zdjęcia kwiatów, których nazwy występują w 

wierszu. 

W przedszkolnych salach kwiaty zadbane, 
przez dzieci i panią wyhodowane. 
Paprocie mają przepiękne liście
 – odcienie zieleni głębokie, soczyste. 
Dumne anturium o dużych liściach, 
obok azalia, naprawdę prześliczna. 
Pachnąca gardenia, fiołki chabrowe, 
małe kaktusy – jak ludki bajkowe.
 Bluszcze krzaczaste, aloes gruby,
 papirus, palma to powód do chluby. 
Miękką flanelą liście czyścimy, 
aby oddychać mogły rośliny.
 Zawsze na wiosnę je przesadzamy,
 do nowej ziemi ostrożnie wkładamy.
 A gdy szkodniki liście zjadają, 
specjalnym płynem je panie pryskają. 
Kiedy słoneczko mocno przygrzewa, 
stoją w ogrodzie, gdzie ptaszek im śpiewa. 
Bardzo to lubią i rosną wspaniale, 
barwy ich wtedy są doskonałe 

Rozmowa nt. wiersza:

R. pyta: Jakie kwiaty dzieci hodowały w sali?  W jaki sposób dzieci pielęgnowały kwiaty? 

Dlaczego na wiosnę dzieci przesadzały kwiaty? Czy wszystkie kwiaty lubią taką samą ziemię? 

Obejrzyj film, a poznasz wlaściwości ziemi. Uświadomienie dzieciom, jak ważną rolę  w 

prawiddłowym rozwoju rośliny odgrywa dobra gleba. 

https://www.youtube.com/watch?v=a_Dxxp3S40k

 Zajęcia  2. ZESTAWY ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH  Z NIETYPOWYM 
PRZYRZĄDEM- gazeta 

LP. Rodzaj zabawy  
lub ćwiczenia

Treść zabawy lub formy ćwiczeniowej Środki 
dydaktyczne 
Uwagi  

1. Zabawa 
orientacyjno- 

„Marsz” Marsz po obwodzie koła przy 
akompaniamencie, pobranie gazety przez

gazeta 



porządkowa dziecko

2. Ćwiczenie 
dużych grup 
mięśniowych 

„Parasolki” Dziecko biega swobodnie, na
dźwięk np. uderzenie w 2 klocki, 
podnosi gazetę z podłogi i unosi ją nad 
głową 

gazeta 

3. Wzmacnianie 
mięśni grzbietu 

„Przede mną” Dziecko staje w lekkim 
rozkroku, gazetę trzyma za brzegi nad 
głową, wykonuje mocny skłon w przód, 
układa gazetę na podłodze 

sylwetka 
wyprostowana

4. Skłony boczne 
„Malujemy 
tęczę” 

Dziecko w lekkim rozkroku, unosi 
gazetę nad głowę, wykonuje skłony 
boczne w lewą i prawą stronę

między 
skłonami 
lewej i prawej
strony należy 
wyprostować 
sylwetkę

5. Ćwiczenie 
mięśni brzucha 

„Sięgnij dachu”  dziecko  kładzie się na 
plecach,  druga osoba siada na piętach 
przy jego stopach, utrzymując na 
wysokości swojego brzucha gazetę, 
dziecko leżące musi stopami dotknąć 
spodu gazety 

po kilku 
razach 
następuje 
zmiana 

6. Ćwiczenie z 
elementem 
czworakowania 

 Dziecko w siadzie podpartym kładzie 
gazetę pod brodę i czworak uje przodem 
później tyłem, tak aby nie wypadła spod 
brody

 gazeta 

7. Ćwiczenie 
równowagi 
„Koła” 

Dziecko kładzie przed sobą gazetę, 
przykładają do gazety stopę raz prawą 
raz lewą, wykonuje ruchy wokół gazety 
na stopie opartej o gazetę

gazeta

8. Zabawa bieżna 
„Spłoszone 
wróbelki” 

Dziecko przy dźwiękach wysokich 
naśladuje wróbelki, chodzą na 
paluszkach, przy dźwiękach niskich, 
które oznaczają niebezpieczeństwo, siada
na gazecie

gazeta

9. Skręty tułowia 
„Podaj lunetę” 

Dzieci w parze z rodzicem plecami do 
siebie, w siadzie skrzyżnym, zwijają 
gazetę w rulon, przykładają do oka, 
podają koledze wykonując skręty tułowia

zwrócić 
uwagę by 
zmienić 
kierunek 
skrętu.

10. Zabawa z 
elementem skoku

„Skok z gazetą” Przytrzymanie gazety 
między kolanami, wykonanie 
podskoków w przód i tył 

gazeta 

11. Ćwiczenie 
przeciw 
płaskostopiu 

„Rozwiń kulę” Dziecko stopami próbuje 
rozwinąć kulę z gazety i wygładzić ją 

kule z gazet 

12. Ćwiczenie 
wyprostne 
„Gazeta w 
ruchu” 

Siad na piętach unoszenie gazety nad 
głowę, prostowanie sylwetki, położenie 
na podłodze

gazeta

13. Ćwiczenie 
uspokajające 

„Góra-dół” Swobodny spacer, przy 
słownych poleceniach: wysoko, nisko 

gazeta 



(podnoszenie i opuszczanie gazety) 

Zajęcia 3. Odkrywanie litery ł: małej, wielkiej, drukowanej, pisanej. 

• Wyodrębnienie wyrazu podstawowego . Rodzic pyta: Jakiego narzędzia używali tata i Olek 

podczas prac w ogrodzie? – łopata 

• Analiza i synteza słuchowa słowa łopata 

Dziecko dzieli słowo łopata na sylaby, a następnie na głoski. 

• Następnie wymieniają inne słowa, w których głoskę ł słychać na początku.

• Budowanie schematu słowa łopata 

Białe kartoniki dla dziecka. Dzieci układają tyle kartoników, ile sylab słyszą w słowie .

Następnie układają tyle kartoników, ile głosek słychać w słowie; wymawiają głoski 

głośno, dotykając kolejno kartoników. 



 

       

• Budowanie modeli słowa łopata.

Czerwone i niebieskie kartoniki dla dziecka. Dziecko głośno wymieniają kolejne głoski w 

słowie. Określa czy głoska ł jest spółgłoską czy samogłoską. Pod schematami słowa łopata 

zaznaczają miejsce głoski niebieskim kartonikiem. 

• Karty pracy, cz. 4,  (str. 36 – 37)

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_6_4/mobile/index.html#p=38

Dzieci: 

− liczą głoski w nazwach zdjęć,

- łączą zdjęcia z odpowiednimi liczbami, 

− rozwiązują rebusy, 

− czytają wyrazy,

 − zaznaczają na niebiesko litery ł, Ł w wyrazach. 



     

Zadanie 3. Rysuj palcem kształty litery ł, l – małej i woielkiej. Pisz ł, ł po sladach, a potem 

samodzielnie.

  

Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz.2, str. 46 - 47


