
Dzień dobry.  

Już środa trzeci  dzień naszego wirtualnego przedszkola i oczywiście kilka propozycji mające na celu 

uatrakcyjnić  ten czas. 

SMERFY uczymy się na pamięć piosenki „WIOSENNE PORZĄDKI” 

https://www.youtube.com/watch?v=B4jmkwQNsX8&fbclid=IwAR2Otbnp4pmGSvtKCNO7DzyvR_kVV

tn9fWv01-eMp5z7S_J2f5zxpcHd5Q0 

 i równocześnie zapraszam dzieci do wysłuchania i obejrzenia  audycji AKADEMII MAJKI Jeżowskiej 

BABY DANCE 

TAŃCE I HULAŃCE DLA NAJMŁODSZYCH DZIECI DO 6 R.Ż. 

  

Środa 18.03 godz. 10.30  

https://livewebinar.com/390-217-670/2c5373692f87db86eb5927de02f4fa72 

 

Smerfne zadania specjalne na środę: 

1. Zaczynamy tak jak w przedszkolu od piosenki z pokazywaniem  (MADONNA MATERIAL GIRL VOC) 

dzieci  ją znają i uwielbiają, ale bawi się cała rodzina  (zapewniam śmiechu będzie, co niemiara) 

2.  Połącz w pary domki - percepcja i pamięć wzrokowa  

Kolejne z moich propozycji ćwiczeń percepcji wzrokowej to łączenie w pary domków z elementami, z 

których zostały zbudowane. To proste ćwiczenie pozwala dzieciom ćwiczyć percepcję wzrokową, 

spostrzegawczość ale i pamięć wzrokową. Zabawę możemy przeprowadzić na dwa sposoby. 

Tradycyjnie czyli dziecko łączy kolejno domki z odpowiadającymi im elementami. W wersji 

trudniejszej wskazujemy dziecku wybrany domek po lewej stronie i dajemy chwilę na dokładne 

przyjrzenie się mu. Następnie zasłaniamy wszystkie domki a dziecko ma za zadanie odszukać wśród 

elementów po prawej stronie tych, z których zbudowany był wskazany domek.  

Pamiętajcie, że większość materiałów możecie przygotować sami bez potrzeby drukowania. Zdaję 

sobie sprawę, że nie każdy ma w do dyspozycji drukarkę.  

W tym przypadku będzie Wam potrzebne kilka pisaków w różnych kolorach i trochę kreatywności. 

Poza domkami możecie narysować co Wam tylko przyjdzie do głowy: kwiatki, zabawkowe budowle z 

klocków lub jakiekolwiek abstrakcyjne kształty zbudowane z kilku elementów. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B4jmkwQNsX8&fbclid=IwAR2Otbnp4pmGSvtKCNO7DzyvR_kVVtn9fWv01-eMp5z7S_J2f5zxpcHd5Q0
https://www.youtube.com/watch?v=B4jmkwQNsX8&fbclid=IwAR2Otbnp4pmGSvtKCNO7DzyvR_kVVtn9fWv01-eMp5z7S_J2f5zxpcHd5Q0
https://akademiamajkijezowskiej.us19.list-manage.com/track/click?u=5487f1a1270227ac62aeaaf01&id=497a36fd46&e=90fdfacbb0


 

 

 

3. Przesyłam   proste ćwiczenia  graficzne do wykorzystania w wolnej chwili. 

4. Zakładamy kalendarz pogody i od dzisiaj codziennie obserwujemy pogodę. 

5. Zadanie dodatkowe : słuchamy piosenki Piosenka  „ Old MacDonald Had A Farm” 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=_6HzoUcx3eo&feature=emb_title 

i wypełniamy kartę pracy z pomocą Rodziców. Łączymy angielską nazwę zwierzątka z obrazkiem, po 

czym dzieci je kolorują. 

6.  Polecam dzieciom słuchowisko „Pewnego razu w dżungli” 

https://www.youtube.com/watch?v=4YxmRy2w1j4&fbclid=IwAR18IaU_nfBo2mVS6G_Q_H8kMhldz-

4uLxbk2JAh_VD-SDl-n4-ENnWi4O0 

Dziękuję za liczne relacje z zadań w grupie facebookowej , jak i na Messenger  to bardzo miłej 

oczywiście czekam na kolejne Za relacje z wykonywanych zadań dzieci otrzymają „wirtualne” fasolki 

 

Życzę dużo zdrowia i miłej zabawy, pozdrawiam Bożena Mroczek 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=_6HzoUcx3eo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=4YxmRy2w1j4&fbclid=IwAR18IaU_nfBo2mVS6G_Q_H8kMhldz-4uLxbk2JAh_VD-SDl-n4-ENnWi4O0
https://www.youtube.com/watch?v=4YxmRy2w1j4&fbclid=IwAR18IaU_nfBo2mVS6G_Q_H8kMhldz-4uLxbk2JAh_VD-SDl-n4-ENnWi4O0


 

Sprawdź, która droga zaprowadzi myszkę do  

sera?    



 

każdą z nich.      



 

Pomóż myszce uciec od kota po przerywanych  

liniach.      



 

 

 

 



 



Pogoda

1 = różowy

2 = pomarańczowy

3 = żółty

Dopasuj kolory do numerów.



1 = różowy

2 = niebieski

3 = szary

Pogoda
Dopasuj kolory do numerów.



1 = czerwony

2 = pomarańczowy

3 = żółty

4 = zielony

5 = niebieski

6 = fioletowy

7 = różowy

Pogoda
Dopasuj kolory do numerów.



1 = różowy

2 = niebieski

3 = żółty

4 = szary

5 = czarny

Pogoda
Dopasuj kolory do numerów.



 



 

 

PONIEDZIAŁEK 
  

WTOREK 
  

ŚRODA 
  

CZWARTEK 
  

PIĄTEK 
  

SOBOTA 
  

NIEDZIELA 
 

              

                     

                     


