
Zdalne nauczanie – grupa 3 i 4 latki 
 

Temat tygodnia: Jesień w ogrodzie. 

Temat dnia: Wydzieramy warzywa. 

 

Zadanie 1: Rytmiczna rozgrzewka w podskokach – link: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&t=136s&ab_channel=WPODSKOKAC

H 

 

Zadanie 2: 

 

Pomoce: burak, pomidor, marchew, ogórek, kapusta, pietruszka lub obrazki przedstawiające 

podane warzywa. 

 

Przebieg: Dzieci wspólnie z rodzicami nazywają przedstawione warzywa. Dzielą ich nazwy 

rytmiczne na sylaby, klaszcząc przy tym. Potem rozwiązują zagadki i wskazują warzywa 

będące ich rozwiązaniami. 

 

Ma gruby brzuszek i ogonek mały. 

Barszczyk czerwony z niego doskonały. 

(burak) 

 

Robią z niego keczup, robią i przeciery, 

ale bardzo dobry jest na kanapce , świeży. 

(pomidor) 

 

Rośnie w ziemi, jest pomarańczowa, 

dobra gotowana, dobra i surowa. 

(marchew) 

 

Dobry, kwaśny i zielony, w słoiku ukiszony. 

(ogórek) 

 

Mówią o  niej głowa pusta. To nieprawda! 

Bardzo zdrowa jest…(kapusta) 

 

Biały korzeń, zielona natka, potrzebna w zupach, 

potrzebna w sałatkach.  

(pietruszka) 

 

Zadanie 3: Zapoznanie ze sposobem wykonania prac. 

 

Pomoce: kolorowy papier, klej, kartki. 

 

Przebieg: Rodzic pokazuje kawałki kolorowego papieru. Dziecko określa, które warzywo jest 

w takim samym kolorze. Np.: 



Brązowy – ziemniak, seler. 

Zielony – kapusta, sałata, ogórek. 

Czerwony – pomidor, rzodkiewka. 

Pomarańczowy – marchew, dynia. 

Dzieci wyrywają z papieru w wybranym kolorze kontur przypominający kształtem warzywo 

w tym kolorze. Potem przyklejają wyrwany element na kartce. 

 

 

Temat dnia: Czerwony pomidorek. 

 

Zadanie 1: 

 

W dowolny sposób ozdób rysunek pomidora.  

 
Zadanie 2: 

 

Dowolny taniec przy piosence ,,Pomidor’’ link: 

https://www.youtube.com/watch?v=8acDWviojgY&t=88s&ab_channel=Piosenkidladzieci-

BABADUTV 

 

 

 



 

 

Temat dnia: Długi – krótki. 

 

Zadanie 1: Długi, krótki – zabawy paskami. 

Pomoce: kartonowe paski. 

Rodzic rozkłada przed dzieckiem kartonowe paski różnej długości. Wspólnie porównują 

długość pasków i określają, który jest długi, a który – krótki. 

 

Zadanie 2: 

Pomoce: dwa sznurki (krótki i długi). 

Rodzic rozkłada na dywanie długi sznurek i krótki sznurek. Dziecko określa co jest długie, a 

co krótkie. Potem ma za zadanie przejść po długim sznurku i przeskakiwać z prawej strony na 

lewą i z lewej na prawą (itd.) przez krótki sznurek. 

 

Zadanie 3:  

Pomoce: kartki, kredki. 

Dziecko dostaje kartkę i kredki. Jego zadaniem jest rysowanie dłuższych kresek, jeśli usłyszą 

długie dźwięki , a krótkich – gdy usłyszą krótkie dźwięki. Rodzic śpiewa dłuższe i krótsze 

dźwięki. 

 

Zadanie 4. Lepienie modeli warzyw z plasteliny. 

Pomoce: plastelina, tacka. 

 

Dodatkowe zadanie dla chętnych  - następna strona poniżej. 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 



 


