
 

 

Witajcie Drodzy Rodzice i nasze kochane Misie ! W dniu dzisiejszym skupimy się na 

podsumowaniu wiadomości zdobytych w tym tygodniu. Jeśli macie ochotę podzielić się z nami 

Waszą twórczością czekamy na zdjęcia z realizowanych przez Was zajęć i zabaw. 

Zdjęcia, ale też swoje spostrzeżenia możecie przesyłać pod adres misie@przedszkolegorki.pl  

Zapraszamy do wspólnej zabawy!  

 
Data: 3.04.2020  
Temat dnia: „Wiosna jest piękna” 
 
Cele: 
Dziecko: 

•  wykonuje ćwiczenie logopedyczne zgodnie z usłyszanym tekstem 
• odpowiada na pytania rodzica 
• doskonali umiejętność liczenia 
• prowadzi obserwacje przyrodnicze 
• bierze udział w zabawach ruchowych 
• klasyfikuje przedmioty 

 
 

1. „Wiosenne porządki”- ćwiczenie logopedyczne 

 Zaczniemy od rozruszania naszego aparatu artykulacyjnego. Prosimy aby rodzic usiadł 

razem z dzieckiem na dywanie i przeczytał poniżej umieszczony tekst. Zadaniem dziecka jest 

wykonywanie ruchów zgodnie z usłyszanym tekstem. 

  

Idzie wiosna, należy zrobić wiosenne porządki w buzi. Najpierw malujemy sufit (język wędruje po 

podniebieniu), potem ściany (język po wewnętrznej stronie policzków). Zamiatamy podłogę (język 

porusza się po dolnych dziąsłach). Teraz czas umyć okna (język przesuwa się po zębach górnych  

i dolnych). Pierzemy firanki (parskanie wargami). Zamiatamy schody (oblizywanie warg). 

Porządkujemy strych (język podnosi się do górnych dziąseł) i piwnicę (język na dolne dziąsła). 

 

Rodzicu ! Nie zapomnij pochwalić swojej pociechy za każde z wykonywanych czynności :). 

Pochwały zachęcą dziecko do dalszej pracy :) 

 

2. „Wiosna jest piękna”- projekcja filmu 

Zapraszamy teraz do obejrzenia filmu. Będzie on idealnym podsumowaniem, ale także 

uzupełnieniem zdobytej w tym tygodniu wiedzy. Poniżej pojadajmy link do filmiku: 

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

 

Po obejrzeniu mogą Państwo zadać dziecku następujące pytania: 



 

 

• Jakie znasz pory roku? 

• Jakie zmiany zachodzą w przyrodzie wiosną? 

• Jakie znasz ptaki, które przylatują do nas wiosną? 

• Które drzewo zakwita jako pierwsze? 

• Jakie kwiaty zwiastują nadejście wiosny?  

 

2. „Żabie skoki” - ćwiczenie ruchowe z elementem przeliczania 

  

 Teraz zapraszamy do zabawy ruchowej nie tylko dzieci, ale także i rodziców. Dziecko 

chodzi swobodnie w jednym pomieszczeniu. Na hasło rodzica: Stop!– zatrzymuje się i obserwuje 

swojego opiekuna, który naśladuje żabę, podskakując np. cztery razy w miejscu. 

Zadaniem dzieci jest pokazać na palcach, ile podskoków wykonał rodzic. Następnie dzieci 

podskakują tyle razy, ile palców pokazały. Zabawę powtarzamy kilka razy, zmieniając liczbę 

podskoków.  

 

3. „Poszukiwacze Wiosny” - zabawa w ogrodzie. 

 

 Zapraszamy teraz Państwa oraz dzieci do wyjścia do ogrodu w celu prowadzenia obserwacji 

przyrodniczych. Jednak zanim wyjdziemy z domu prosimy aby umieścili Państwo w wybranym 

przez siebie miejscu w domu krótki list od Pani Wiosny z podpowiedzią dla dzieci.  

 

Treść listu:  

 

Drodzy Tropiciele,  

podczas pobytu w ogrodzie szukajcie zmian na ziemi i na drzewach. Bądźcie uważni i pamiętajcie  

o właściwym zachowaniu. Głośne rozmowy, krzyki, hałasowanie Wam nie pomogą. Pamiętajcie  

o zdjęciach. Do zobaczenia! 

 

Podczas pobytu w ogrodzie prosimy, aby Państwo zachęcali dzieci do aktywnego  

obserwowania przyrody. W wyznaczonym miejscu dzieci przystępują do obserwacji: 

• obserwują ziemię, trawę, szukają wzrokiem mrówek, robaczków, pająków, śladów zwierząt 

itp. (można wykorzystać przezroczysty pojemnik do obserwacji owadów); 

• spacerując, szukają pierwszych kwiatów, pąków, liści na drzewach; 

• korzystając z lornetek, obserwują niebo i drzewa w poszukiwaniu ptaków, gniazd (Rodzicu 

pamiętaj o tym, aby dziecko nie patrzyło przez lornetkę prosto w słońce). 



 

 

 

Po powrocie do domu dzieci odnajdują kolejny list od Pani Wiosny. Treść listu:  

 

Drodzy Tropiciele,  

czy wiecie, czyja to zasługa, że zamiast śniegu jest błoto, że już zieleni się trawa, że pokazały się  

na drzewach pierwsze pąki? 

Dzieci odpowiadają, po czym rodzic czyta dalej: 

Macie rację, to właśnie ja przynoszę ze sobą ciepło. Dzięki niemu śniegi topnieją, trawa i pąki rosną  

i cieszą wasze oczy zielenią. Dzieci dzielą się spostrzeżeniami i wspólnie oglądają zdjęcia zrobione 

podczas spaceru. 

(Autorką listów od Pani Wiosny jest Michalina Latko.) 

 

4. „Wiosenny dzień” 

 Zdajemy sobie sprawę z tego, iż nie każdy ma możliwość wyjścia do ogrodu więc 

przygotowałyśmy również zestaw ćwiczeń, który dzieci mogą wykonać nie wychodząc z domu. 

Zabawa polega na wykonywaniu odpowiednich ruchów do tekstu, który czyta rodzic. 

Celem zabawy jest rozwijanie sprawności ruchowej dzieci, pobudzanie ich wyobraźni oraz 

wyzwalanie pozytywnych emocji poprzez przedstawienie ruchem treści i uczestniczenia  

we wspólnej zabawie. 

 

1. Nastaje piękny wiosenny dzień. Słońce ciepłymi promieniami ogrzewa ziemię budząc przyrodę 

do życia. Wszyscy mieszkańcy łąki wykonują swoje prace. Mrówki budują mrowisko. 

(- dziecko maszeruje w różnych kierunkach). 

 

2. Kiedy mrówki są zmęczone, wracają do mrowiska i odpoczywają. 

(- dziecko wraca na czworakach w wyznaczone miejsce, kładzie się na dywanie i przez chwilę 

pozostaje w bezruchu) 

 

3. Pszczoły zbierają nektar, przenoszą pyłek fruwając z kwiatka na kwiatek. (- dziecko wyciąga ręce 

na boki i małymi krokami przemieszcza się w dowolnych kierunkach naśladując głosy pszczół – 

bzzzz) 

 

4. Powiał wiatr. Kwiaty i trawa kołyszą się w różne strony. (zatrzymuje się, unosi ręce w górę, 

kołysze nimi nad głową równocześnie naśladując szum wiatru – szuszuszu) 

 



 

 

5. Nagle pojawiają się piękne motyle. 

(dziecko maszeruje w miejscu, ręce wyciągnięte na boki, wykonuje powolne ruchy, unosi je w górę, 

następnie powoli opuszcza (naśladując ruchy skrzydeł motyla) 

 

6. „Porządkujemy klocki” – klasyfikowanie według długości (propozycja zajęć 

popołudniowych) 

Rodzic umieszcza na środku dywanu dużą liczbę klocków. Dzieci sortują klocki według długości  

– od najkrótszego do najdłuższego i odwrotnie, następnie wskazują, które są najdłuższe, a które 

najkrótsze. Porównują długość poszczególnych klocków. Bardzo prosimy, aby zwrócili Państwo 

uwagę na to, aby punkt przyłożenia klocków był wspólny. Zachęcajcie dzieci do formułowania 

wypowiedzi, np.: Czerwony klocek jest dłuższy od zielonego, ale krótszy od żółtego. Dzieci mogą  

z Waszą pomocą zmierzyć ich długość za pomocą linijki. 

 

 

 

 

 Drodzy Rodzice, dziękujemy bardzo za przesyłane zdjęcia i miłe słowa. My również 

życzymy Waszym rodzinom dużo zdrowia i spokoju, a kochanym Misiaczkom miłych wrażej 

podczas codziennych zabaw. 

Pani Justynka i Pani Beatka J  


