
Szanowni Rodzice! Kochane Dzieci! J 

Witamy Was serdecznie. Dziś również mamy dla Was ciekawe pomysły na zajęcia i zabawy. 

Data – 2.04.2020 

TEMAT DNIA- „Kwiecień - plecień” 

CELE - dziecko: 

- prawidłowo reaguje na polecenia, 

- zna nazwę aktualnego miesiąca, 

- stara się logicznie myśleć i wyciągać właściwe wnioski, 

- zna charakterystyczne zjawiska atmosferyczne, 

- prawidłowo przelicza elementy co najmniej w zakresie do 5, 

- współdziała z rodzicem, 

- rozwija spostrzegawczość wzrokową. 

1. Na początku Biedroneczki przywitajcie się ze swoim rodzicem (rodzicami) znanym przez 
Was króciutkim wierszykiem: 

Jestem Ja (dziecko wskazuje na siebie), 

Jesteś Ty (dziecko wskazuje na rodzica), 

Raz, dwa i trzy (dziecko klaszcze w dłonie) 

SUPER! PAMIĘTACIE! 

2. Kochane dzieci wczoraj rozpoczął się nowy miesiąc – KWIECIEŃ. Proszę, abyście wyraz 
kwiecień podzielili na sylaby klaszcząc w dłonie, a następnie tupiąc, podskakując, uderzając 
dłońmi o uda.  Przeliczcie sylaby. BARDZO DOBRZE! 

3. Jest takie przysłowie „Kwiecień plecień, bo przeplata – trochę zimy, trochę lata”.  
To znaczy, że pogoda w kwietniu może nas zaskoczyć. Raz jest ciepło, a raz zimno nawet 
mróz, czasem słońce, a niekiedy pada nawet śnieg. Jeszcze niedawno padał mocno śnieg  
(w górach jest go dużo), a dziś – proszę podejdźcie do okna i powiedzcie mamusi lub 
tatusiowi jaka jest pogoda – czy świeci słonko, czy są chmury, a może pada deszcz i wieje 
wiatr, może ktoś z Was ma w ogródku śnieg. Można wyjrzeć przez okno i sprawdzić, czy jest 
ciepło czy zimno. 

 



Zachęcam do obejrzenia krótkiego filmiku pt. „Zabawy z pogodą” - Ubu poznaje świat. 

https://www.youtube.com/watch?v=uZD8-5JoUXI 

 A TERAZ TROCHĘ SIĘ PORUSZAMY! 

4. „Raz słońce, raz deszcz” - zabawa ruchowa 

Dziecko swobodnie porusza się po pokoju. Na hasło rodzica „Słonko świeci” dziecko 
wykonuje dowolne ćwiczenia gimnastyczne, a na hasło „Deszcz pada” zatrzymuje się, 
przykuca i chowa się pod daszkiem utworzonym nad głową z własnych rąk. Powtarzamy 3x. 

Dzieci mogą wykonywać inne, różne polecenia, które wymyśla rodzic. 

5. Teraz zachęcam do udziału w zabawie matematycznej pt. „Wiosno, Wiosno” 

Rodzic jest Wiosną. Dziecko pyta się Wiosny, ile ma zrobić kroków, aby do niej dotrzeć. 
Wiosna odpowiada: Musisz zrobić (tu podaje liczbę) kroków. Liczba kroków może  
się zmieniać od 1 do 5 lub więcej. Wiosna sprawdza poprawność wykonania zadania. Bawimy 
się do momentu, aż dziecko dotrze do Wiosny. Można zabawę powtarzać kilka razy  
ze zmianą ról.  

6. Na zakończenie zachęcam do wykonania zadań w naszych książeczkach: 

- dzieci 3 letnie karta pracy nr 55.  Proszą kartę wydrukować, jeżeli nie mają Państwo takiej 
możliwości wystarczy, aby dziecko wskazało paluszkiem odpowiedni układ. Ponadto prosimy 
młodsze Biedroneczki – przeliczcie wszystkie bałwanki, chmurki, słoneczka, parasole. 

- dzieci 4 letnie karty pracy str. 38- 39. Jeśli nie ma możliwości wydrukowania robimy tylko 
pierwszą część zadania (38). 

Jeśli mają Państwo jakieś pytania, sugestie prosimy o kontakt: 

biedronki@przedszkolegorki.pl . 

DZIĘKUJEMY! J 

 

To na dzisiaj wszystko, życzymy miłego dnia J 

Pozdrawiamy wszystkie Biedroneczki – Pani Ala i Pani Kasia 

 

 


