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ZADANIA

ZREALIZOWANE

PRZEZ

PRZEDSZKOLAKÓW



1. „Oto ja”

wykonanie przez dzieci autoportretu z wykorzystaniem 

materiałów naturalnych









2. „Cyfry z natury”

stworzenie/ułożenie cyfr (w zakresie 1-10) 

wyłącznie przy użyciu materiału naturalnego







3. „Ene, due, rabe”

nauka wyliczanki, piosenki, rymowanki lub wiersza, w którym pojawiają się 

elementy matematyczne i przyrodnicze

„Ul” – wiersz palszkowy

To jest ul.

Ul to taki dom,

Gdzie pszczoły śpią

(dłoń zaciśnięta w pięść)

Pszczoły ciężko pracują

(energiczne przebieranie palcami)

Pszczoły z ula wylatują:

(energiczne wyprostowanie wszystkich palców)

Jedna, dwie, trzy, cztery, pięć,

Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesieć

(dłoń zaciśnięta w pięść,

unoszenie kolejnych palców)

Bzzz, bzz, bzz

(energiczne przebieranie palcami)

„Idzie tęcza”
(Magdalena Ledwoń)

Idzie tęcza skrajem łąki,

zanuciły jej skowronki:

„My kochamy ciebie, wiesz?

Zostań z nami, jeśli chcesz!”.

Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem.

Tyle tęcza ma kolorów

na wiosennym niebie.



4. „Zaadoptuj drzewo”

nawiązanie bliskiej relacji z okolicznym drzewem





5. „Zasadził przedszkolak rzepkę w ogrodzie”

założenie i uprawa ogródka – zadanie wykonane dzięki rodzicom 

podczas zdalnego nauczania







6. „Eksperymenty w kuchni”

wykorzystanie plonów ogródka do przygotowania 

dowolnego posiłku/potrawy/przetworów





7. „Jesień na okrągło i kwadratowo”

zorganizowanie konkursu plastycznego z wykorzystaniem techniki 

origami płaskiego z koła i kwadratu dla dzieci i rodziców







8. „Uczenie w terenie”

wykorzystanie potencjału terenów 

ogrodów przedszkolnych, zieleni miejskiej

Przedszkolaki odwiedzały pobliskie 

tereny zielone i rekreacyjne.

Świetnie się bawiły podczas:

• zbierania żołędzi, przeliczania, porównywania ich wielkości,

• obserwowania mrówek,

• budowania domku z liści dla jeża,

• zabaw ruchowych,

• zabaw liśćmi itp.









9. „Rytmiczna Ścieżka Bosych Stóp”

stworzenie rytmicznej ścieżki wypełnionej 

różnorodnym materiałem przyrodniczym











10. „Kącik przyrodniczo - badawczy”

zaaranżowanie kącika przyrodniczo - badawczego 

i aktualizowanie go zgodnie z porami roku



11. „Matematyczny spacer”

Matematyka jest wszędzie!







12. „Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody”

wysłanie kartki pocztowej przedstawiającej miejscowość 

uczestników z „matematycznym pozdrowieniem”.



DZIĘKUJEMY

za uwagę 


