
STOKROTKI – nauczanie zdalne 

Piątek 16.04.21 r. 

I Park  

1. Posłuchaj zagadki i postaraj się ją odgadnąć. 

Wśród alejek szumią drzewa, w ich koronach kos nam śpiewa. Czasem 

mignie gdzieś wiewiórka, jak w gąszcz liści daje nurka. Gdy witamy się z 

jesienią, klony, buki się rumienią. Na spacerze, tu, zbieramy złote liście i 

kasztany. A gdy dąb przy dróżce będzie, podaruje nam żołędzie. Gdy chcesz 

uciec od hałasu, poczuć w mieście trochę lasu, Jesień, zima, wiosna, lato… 

Przyjdziesz tutaj z mamą, z tatą. (park) 

Tak brawo! Chodziło o park. 

2. Park jest to miejsce, które jest porośnięte trawą i drzewami. Ma 

wytyczone ścieżki, alejki po których można spacerować, są w nim ławki 

aby móc usiąść, w niektórych parkach możemy spotkać staw. Do parku 

chodzimy się zrelaksować, możemy w nim oddychać świeżym powietrzem 

i podziwiać piękno przyrody. Parki znajdują się w miastach. 

3. Park o każdej porze roku wygląda inaczej. Teraz mamy wiosnę więc park 

jest bardzo kolorowy, ponieważ zaczynają kwitnąć drzewa, kwiaty, krzewy. 

 
 

 
 



4. Jak widzisz w parku mamy najwięcej drzew dlatego dziś zrobisz takie 

wiosenne kolorowe drzewo. 

Przygotuj sobie rolkę od ręcznika papierowego, brązową farbę lub jeśli nie 

masz to kredkę, nożyczki klej i popcorn 😊 jeśli nie masz może być bibuła 

biała lub różowa. 

 

 
 

Rolkę od ręcznika papierowego (5 latki) natnij od góry cieniutkie paski i 

powyginaj gałązki a na dole krótkie paski aby postawić drzewo. (rodzice 3 

i 4 latków nacinają dzieciom rolki). Pomaluj rolki brązową farbą lub 

pokoloruj brązową kredką i odczekaj aż rolka wyschnie. Następnie jeśli 

masz popcorn naklej go na gałązki, jeśli masz bibułę, zrób z niej małe kulki 

i ponaklejaj. W ten sposób wyszło Ci kwitnące, wiosenne drzewo. 

5. Zabaw się w zabawę „Na ziemi zostaje”. 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4 

 

 

II  „Przez linę”- ćwiczenia podczas zabaw ruchowych. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qvq69TD7hCk 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4
https://www.youtube.com/watch?v=Qvq69TD7hCk


Spróbuj wykonać ćwiczenia razem z chłopcem. Powodzenia, udanej zabawy! 😊 

 

(5 latki) Po skończonych ćwiczeniach otwórz książkę na str. 67 i wykonaj ćw. 3 i 

4. 

 


