
Dzień dobry Drodzy Rodzice i nasze kochane Misiaczki! 

Dzisiaj również przygotowałyśmy dla Was zajęcia i zabawy. 

Zapraszamy i życzymy miłego dnia! 

Czwartek   02.04.2020 

Temat dnia: „Domowy ogródek wiosenny” 

Cele: 

Dziecko: 

• prowadzi obserwacje przyrodnicze 
• wie, czego rośliny potrzebują do życia 
• rozpoznaje i nazywa zwiastuny wiosny 
• śpiewa piosenki 
• bierze udział w zabawach ruchowych i tanecznych 
• doskonali umiejętności grafomotoryczne 

Rozpocznijmy dzień od naszej ulubionej przywitanki. Jeśli jesteście gotowi, to zaczynamy! J 

„Wszyscy są, witam Was, zaczynamy już czas. 

Jestem ja, jesteś Ty, raz, dwa i trzy!”   J 

1. „Zwiastuny wiosny” 

Na początku naszego wirtualnego spotkania proponujemy obejrzenie prezentacji 
multimedialnej. Spróbujcie z pomocą rodziców nazywać prezentowane rośliny. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2FGp2ezExw 

2. „Domowy ogródek wiosenny” 

Kolejną propozycją jest zachęcenie Was drogie dzieci do aktywności przyrodniczej poprzez 
stworzenie własnego wiosennego ogródka. Potrzebne będą: nasiona fasoli, owsa lub rzeżuchy, 
słoik, gaza, gumka recepturka, podstawka lub doniczka, wata lub ziemia oraz woda. 

Wysiejcie nasiona i obserwujcie wzrost roślin. Możecie wykorzystać w tym celu fasolę, owies 
lub rzeżuchę. Rośliny te rosną dość szybko, dzięki czemu będziecie mogły dzień po dniu 
obserwować kolejne etapy wzrostu rośliny. Owies i rzeżuchę możecie wysiać w ziemi lub  
na wacie. Pamiętajcie o podlaniu wodą. Fasola będzie doskonale rosła na gazie umieszczonej 
na słoiku z wodą. Uprawianie roślin w słoiku daje Wam szansę na dostrzeżenie wszystkich 
części rośliny - od korzeni aż po liście. Zaś wychodowaną rzeżuchą, bogatą w wartości 
odżywcze możecie udekorować wiosenne kanapki. Życzymy smacznego! 

3. „Wiosenny wiatr” 

Po założeniu hodowli proponujemy Wam zabawę ruchową. Wykonujcie ruchy 
wyprostowanymi rękami. Poruszajcie kolejno palcami, dłońmi, przedramionami oraz całymi 
rękami. Możecie to robić symetrycznie lub asymetrycznie, pochylając się do przodu i na boki. 



W tym samym czasie naśladujcie wiejący wiatr, szumiąc: szszsz… i zmieniając natężenie głosu: 
cicho, głośno, coraz ciszej, coraz głośniej. 

4. „Pani Wiosna” 

Zachęcamy również do przypomnienia sobie i utrwalenia tekstu i melodii piosenki poznanej 
we wtorek. Ilustrujcie ruchem jej treść. Możecie także do refrenu rytmicznie klaskać przed 
sobą, nad głową, z lewej i prawej strony ciała oraz uderzać o kolana. Poniżej podajemy link do 
piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=BexH4JWzMP8 

5. „Z wiosną” 

Proponujemy także, abyście kochane Misie ponownie zatańczyły do poznanego  
w poniedziałek utworu pt. „Z wiosną”. 

( Bliżejprzedszkolna pięciolinia/marzec) 

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

6. „Ćwiczymy rączkę” 

W godzinach popołudniowych zachęcamy do wykonania kart pracy z naszej książki na 
stronach: 20, 46, 49. 

Link do podręcznika umieszczony jest w naszym grupowym folderze. 

 

Prosimy o zdjęcia z Waszych hodowli roślin.  

                                                                             

        

 

 

Bawcie się dobrze! Serdecznie pozdrawiamy i ściskamy! 

Pani Beatka i Pani Justynka J 


