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*Budowa kwiatu: dzieci pokazują części z jakich składa się kwiat, a rodzic pomaga 

je nazwać : słupek, płatki korony, działki kielicha, pręciki. 

 

 

 

”Kwiatki Kasi” – zabawa dydaktyczna w oparciu o wiersz P. Siewiera- Kozłowskiej. 

Rodzic recytuje wiersz i pokazuje kolejne kwiaty zgodnie z jego treścią: 
Kasia kwiatki raz wąchała 
– A psik! (Trzy wdechy nosem przed okrzykiem A psik!). 
A wąchając tak śpiewała: 
Tulipan, to pierwszy kwiatek. 
Drugi kwiatek, to jest bratek. 
Żonkil, to już trzeci kwiatek, 
A stokrotka – czwarty kwiatek. 
Hokus pokus! Policz sam! 
Ile kwiatków razem mam? 
R. pyta dzieci: 
Ile kwiatków ma Kasia? 
Jaki kwiatek był pierwszy, drugi, trzeci …..? 

https://przedszkole31.eu/?attachment_id=7906
https://przedszkole31.eu/?attachment_id=7904
https://przedszkole31.eu/?attachment_id=7907
https://przedszkole31.eu/?attachment_id=7905


Anna Lubaś Ochwat  Zajęcia Rozwijające Kreatywność - Dyrektorskie. 

 

 

 

Bazie 

Bazie to okrągłe kwiaty wierzby zebrane w kotki. 

Kotki wierzby mają kolor szary. 

Kotki są jak włochate puszki, miłe w dotyku. 

Łuski przystające do kotków są brązowe. 

Gałązki na których kwitną kotki mają też kolor brązowy. 

Wierzba może być drzewem oraz krzewem. W Polsce rośnie wiele jej odmian. 

Kotki wierzby symbolizują wiosnę. 

Okrągły wazon na obrazku ma kolor niebieski. 

Pasek na wazonie jest w kolorze czerwonym. 
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WYCHOWANIE  FIZYCZNE      

 

Witajcie!  

Na dzisiejszych zajęciach będziemy wzmacniać nasze mięśnie           

oraz poznamy zasady bezpiecznej jazdy na rowerze.              

Powodzenia! 

 

Lekcja 1 

Temat: Alfabet gimnastyczny.  

           

1.  Przy każdej literce alfabetu pokazane są ćwiczenia.  

     Wykonaj je 5 razy lub ćwicz przez 10 sekund.  

 

ALFABET ĆWICZEŃ 
 

Przez 5 dni wykonujemy od 4 do 5 kolejnych ćwiczeń po 2 serie.  

 

Poniedziałek – A – E 

Wtorek – F – J 

Środa – K – N 

Czwartek – O – S 

Piątek – T – Z    

 

A. Burpees x15 (padnij – powstań) https://youtu.be/l7iLbTwkmiU   

 

B. Butterfly sit-ups x20 (brzuszki) https://youtu.be/1B5Da5cuJug   

C. Jump squats x15 (przysiady z wyskokiem) 

https://youtu.be/94xUN5XeysY   

D. Bridge hold x45s (mostek biodrami) https://youtu.be/nQZObNrt7-A   

E. Air squats x20 (przysiady) https://youtu.be/lrjKywadVac   

F. Plank x 30s (deska) https://youtu.be/_24BbAEJHw4   

G. Lunges x30 (wykroki) https://youtu.be/Pw-dtOtoSGM   

https://youtu.be/l7iLbTwkmiU
https://youtu.be/1B5Da5cuJug
https://youtu.be/94xUN5XeysY
https://youtu.be/nQZObNrt7-A
https://youtu.be/lrjKywadVac
https://youtu.be/_24BbAEJHw4
https://youtu.be/Pw-dtOtoSGM


H. Glute bridge x30 (wznosy bioder) https://youtu.be/qjE5GpJ_spk   

I. Bicycles x50 (rowerek) https://youtu.be/FvF9FObwiKQ   

J. Jump lunges x20 (wykroki z przeskokiem) https://youtu.be/cROk8j2mokw 

  

K. Toe Touch Situps x20 (dotknięcie stóp z leżenia tyłem) 

https://youtu.be/qbyf5CtA3BU   

 

L. Bent Leg Jack Knife x20 (scyzoryki ze zgiętymi NN) 

https://youtu.be/2VLFimMc9I0   

M. Jumpig Jacks x30 (pajacyki) https://youtu.be/QYl0v7K9Ejo  

N. Straight Leg Jack Knifes x15 (scyzoryki) 

https://youtu.be/taiOQoJ9WrA   

O. Scissor Kicks x20 (nożyce pionowe) https://youtu.be/XjShzuRCTkk   

P. High Knees x50 (marsz z wys. unoszeniem kolan) 

https://youtu.be/TUv8jWwZq_w   

R. Side plank 2x20s (deska bokiem) https://youtu.be/koa7ytfA0KM   

S. Mountain Climbers x30 (bieg w podporze przodem) 

https://youtu.be/l2wWh89Psy0   

T. Front Support  x20 (podpór przodem do deski)  

https://youtu.be/F-GZK-zmWI8   

 

U. Push-ups x15 (pompki) https://youtu.be/KwerVaZsbks    

 

W. Bulgarian split squat 2x15 (przysiady bułgarskie) 

https://youtu.be/o0qzYG3dg_o  

 

X,Y,Z. Supererman x20 (wznosy tułowia w leżeniu przodem) 

https://youtu.be/2yiH_7T8mlU  

 

 

 

Lekcja 2 

Temat: Poznajemy zasady bezpiecznej jazdy na rowerze. 

 

1. Zasady bezpieczeństwa na rowerze – obejrzyj film 

 

Link - https://www.youtube.com/watch?v=M-j_5LD6GOI 

https://youtu.be/qjE5GpJ_spk
https://youtu.be/FvF9FObwiKQ
https://youtu.be/cROk8j2mokw
https://youtu.be/qbyf5CtA3BU
https://youtu.be/2VLFimMc9I0
https://youtu.be/QYl0v7K9Ejo
https://youtu.be/taiOQoJ9WrA
https://youtu.be/XjShzuRCTkk
https://youtu.be/TUv8jWwZq_w
https://youtu.be/koa7ytfA0KM
https://youtu.be/l2wWh89Psy0
https://youtu.be/F-GZK-zmWI8
https://youtu.be/KwerVaZsbks
https://youtu.be/o0qzYG3dg_o
https://youtu.be/2yiH_7T8mlU
https://www.youtube.com/watch?v=M-j_5LD6GOI


 

2. Obowiązkowe wyposażenie roweru. 

     

    Uzupełnij zdania. Wstaw w miejsce kropek: 

    ( hamulec, przednia lampa, dzwonek, światłem czerwonym, odblaskowy )   

 

       
 

 

1. …………..  …………  ze światłem białym lub żółtym (może być migające). 

2. Element ……………. barwy czerwonej w kształcie innym niż trójkąt. 

3. Lampa tylna ze …………..  ………………  (może być migające). 

4. Co najmniej jeden skutecznie działający …………….  . 

5. ………….. o nieprzeraźliwym tonie . 

 

  

 

 

ŻYCZĘ  MIŁEJ ZABAWY    POZDRAWIAM 

Jarosław Muzyka 

 

 

 

 



Grzegorz Baran Plastyka 

„Przebiśniegi praca plastyczna z wytłaczanek” 

 

 

Do wykonania pracy potrzebujesz: wytłaczanki po jajkach, nożyczki, farby, pędzel, wodę, 

kartę z bloku technicznego w formacie A4 oraz zieloną bibułę i klej szkolony. 

      Pierwszy etap pracy to wycięcie wypukłych kształtów z wytłaczanek po ok 3-5 sztuk na 

jedną kartkę. Następnie najlepiej małymi nożyczkami wycinamy w naszych kielichach z 

wytłaczanek płatki kwiatów. Mają one porosty kształt, więc nie powinno to sprawić 

problemu. Wycięte kwiaty malujemy z obu stron na biało 

 

 



Kolejny etap to malowanie tła dla naszych kwiatów. Ja proponuję malowanie wilgotną gąbką i użycie 

dwóch odcieni zieleni oraz żółci. Dzięki temu uzyskamy wiosenny i przyjemny klimat pracy. 

 

 

 

Z zielonej bibuły wycinamy szeroki pasek i nacinamy go tworząc zielony skrawek trawki. Wycinamy 

też podłużne liście jak na zdjęciu poniżej. Łodygi robimy skręcając szeroki na ok 3cm zielony pasek 

bibuły. Na końcu łodygi ugniatamy małą kulkę z około 15cm paska bibuły. Następnie przyklejamy 

łodygi do obrazka i doklejamy do nich nasze przebiśniegi z wytłaczanek. 

 

 



A oto efekt końcowy. 

 



Informatyka Grzegorz Baran 

 
W ramach informatyki zapraszam do zrobienia kolorowanki. 

 

Uruchamiamy kolorowankę na komputerze klikając poniższy link: 
 

 

 

https://www.kolorowankionline.net/wiosenne-serce 

 

 

 

 

  

https://www.kolorowankionline.net/wiosenne-serce
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