
 

ŚRODA 1.04.2020 

Witam Was na naszym kolejnym spotkaniu i zapraszam do zabawy.  
Jesteście pracowici i zdolni więc na pewno sobie poradzicie. 

 Powodzenia JJJ 

 

    TEMAT DNIA: „Kwietniowe psoty” 

    Cele ogólne:  

    Dziecko: 

• Zna nazwę aktualnego miesiąca i nazwy dni tygodnia z zachowaniem właściwej 
kolejności, 

• Potrafi prowadzić kalendarz pogody, 

• Wypowiada się na temat obejrzanego filmu, 

• Zna nazwy niektórych kwiatów i ptaków. 

 

     Potrzebne pomoce: kalendarz pogody, kredki, 

1. Przywitajmy się dzisiaj znaną wam piosenką „Na cztery i na sześć”. Mam nadzieję,  
że ją pamiętacie. Nie zapomnijcie o pokazywaniu. Do dziełaJ 

https://www.youtube.com/watch?v=lwbUyCFEHq4 

2. Zapoznajmy dziecko z nazwą miesiąca- kwiecień- oraz przysłowiem „Kwiecień 
plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata” i wyjaśnijmy mu jego znaczenie. 
Zachęcam do założenia tygodniowego kalendarza pogody. (wzór zamieszczam 
poniżej). Dziecko codziennie uzupełnia kalendarz odpowiednimi symbolami (może to 
robić kilka razy w ciągu dnia). Powtarzamy z nim nazwy dni tygodnia. Możemy 
zadawać też pytania typu: co będzie po środzie, jaki dzień jest przed sobotą, itd. 

3. Teraz zapraszam was do obejrzenia krótkiego filmu o oznakach wiosny. Patrzcie 
uważnie i postarajcie się zapamiętać jak najwięcej nazw kwiatów, ptaków, zwierząt, 
które budzą się ze snu zimowego. Powtarzajcie wyraźnie ich nazwy. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY 

 



4. Spróbujcie teraz powiedzieć, jaką głoskę ma na początku słowo zawilec. Jakie znasz 
inne przedmioty, których nazwy zaczynają się tą samą głoską. To samo powtarzamy  
z nazwami: krokus, bocian, stokrotka, itp.  

5. Pora się trochę rozruszać, więc zapraszam do zabawy ruchowej. 
     Zabawa ruchowa „Szukamy wiosennych kwiatów”: dziecko chodzi po pokoju i     
     zbiera na „niby” kwiaty (robi przysiad i przez chwile przygląda się „kwiatom”) po  
     czym wstaje maszeruje rytmicznie i znów przygląda się „Kwiatom”. Na koniec  
     zabawy zachęćmy dziecko do wymienienia nazw pierwszych wiosennych kwiatów  
    (krokusy, pierwiosnki, zawilce, sasanki). 

6. Rodzice odczytajcie zagadki na temat oznak wiosny, dzieci spróbujcie odgadnąć. 
Trzymamy za Was kciuki.  

• W kropki ma spódnicę, chętnie zjada mszyce. (biedronka) 
• Kiedy wiosna z wonnych kwiatów płaszcz na drzewa kładzie, one znoszą 

kwietny pyłek do swych domków w sadzie. (pszczoły) 
• Nosi błoto, glinę. Mozolnie pracuje, bo maleńkie gniazdko pod dachem buduje. 

(jaskółka) 
• Wiosną radzi kuma kumie, ledwo zbudzą się ze snu. – Nad jezioro, rzekę, 

strumień śpieszmy kumy, ile tchu! (żaby) 
• Tu cytrynek, tam paź królowej, wszędzie piękne, kolorowe. Lekko unoszą się 

nad łąką, gdy tylko zaświeci słonko. (motyle) 
• A co to za pan dobrodziej? Wciąż po mokrych łąkach chodzi, nos do każdej 

wtyka dziury i na wszystkich patrzy z góry. (bocian) 

7. Skoro zagadki rozwiązane, to na koniec proponuję zadanie matematyczne  
z biedronkami w roli głównej. Musicie każdej biedronce policzyć kropki i wskazać, 
która cyfra odpowiada ilości kropek. Jestem przekonana, że zrobicie to bezbłędnie. 
Przecież tacy matematycy jak Wy radzili sobie z trudniejszymi wyzwaniami. 

 

 

Powodzenia i do usłyszenia jutroJJJ.  
Ściskają Was mocno panie Bożenki. 
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