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Zad. 1 „OTO JA” – wykonanie autoportretu
z wykorzystaniem materiałów naturalnych.



Zad. 2 „CYFRY Z NATURY”-
ułożenie cyfr
z materiału

przyrodniczego.



Zad. 3 „Ene due, rabe” – zrealizowane zdalnie dzięki 
uprzejmości rodzicom./po kliknięciu na obrazek obejrzymy 

jak dzieci recytują wiersze/

OLA ZOSIA LAURA



AREK



Zad. 4 „W małej chatce za lasem” – nawiązanie współpracy
z Nadleśnictwem Hajnówka. Zajęcia w terenie pod hasłem
Las w barwach jesiennych.



Zad. 5 „Mega gra” –
zaprojektowanie gry pt. 
„Drzewko świąteczne”.



Zad. 8 „Zaadoptuj
drzewo”



Zad. 9 „Zasadził przedszkolak
rzepkę w ogrodzie” –

założenie i uprawa ogródka
warzywnego /realizacja

zdalna/



Zad. 10 „Eksperymenty
w kuchni” –

wykorzystanie plonów
ogródka do 

przygotowania posiłku
/wykonanie kanapek/



Zad. 13 „Piątki bez 
plastiku”- wprowadzenie
zwyczaju piątkowych
swobodnych zabaw
dzieci bez plastikowych
zabawek.



Zad. 14 „Rytmiczna Ścieżka Bosych Stóp



Zad. 16 „Wychodzą z cienia podwórkowe wspomnienia”



Zad.18 „Kącik przyrodniczo
– badawczy”



Zad. 21 „Matematyczny
spacer”- zgadzamy się z tym, 
że matematyka jest wszędzie!



Zad. 22 „Las, dwa, trzy –
matematyczne
przygody wśród

przyrody” – wysłanie
kartki pocztowej

z pozdrowieniami.



Leśno – matematyczne pozdrowienia!!!

Gdy się w leśną ciszę wsłuchasz.
Dziesięć głosów możesz słyszeć:

Jeden, dwa, jeden, dwa
pewna Pani miała plan.
Trzy i cztery, trzy i cztery

Szumią drzewa, dzięcioł stuka – pomysł ten to sztuka.
Pięć i sześć, pięć i sześć

Kukułka kuka, by przedszkolak liczył, szukał.
Siedem, osiem, siedem, osiem

Świat poznawał, wśród przyrody poszukiwał przygody.
Dziewięć, dziesięć, dziewięć dziesięć

Kto te plany zrealizuje?
Ten matematyki i przyrody smak poczuje.

Licz od nowa: las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody.

Pozdrawia: GRUPA TYGRYSKI z Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka
w Hajnówce

DZIĘKUJEMY




