
 

Wtorek 31.03.2020 

Witajcie przedszkolaki!  Mamy nadzieję, że dzisiaj także chętnie się z nami pobawicie, 
pomimo tego ,że nie możemy spotkać się w przedszkolu. A więc zaczynamyJ 

 

   TEMAT DNIA: „Cieszymy się z nadejścia wiosny” 

   Cele ogólne:  

   Dziecko: 

• Wykonuje ćwiczenia artykulacyjne, 

• Rozróżnia i nazywa kolory, 

• Tworzy zbiory przedmiotów wg podanej cechy (kolor, kształt, itd.), 

• Prawidłowo liczy, 

• Rysuje po śladach, 

• Tworzy gry planszowe, 

   Potrzebne pomoce: kształt kwiatka wycięty z chusteczki higienicznej lub gazety, nitka,   

   przedmioty w zielonym kolorze, arkusz papieru, mazaki, kostka do gry, pionki lub coś co  

   je może zastąpić, np. guziki, sylweta żabki, zielony papier, klej. 

 

1. „Wiosenny wiatr”- ćwiczenia oddechowe. Dziecko wycina narysowany przez rodzica 
kwiatek z chusteczki higienicznej lub kolorowej gazety (może być kilka kwiatków). 
Wieszamy kwiatki na nitce, a dziecko oddechem wprawia je w ruch. Reguluje siłę 
oddechu w zależności od poleceń mu wydawanych: lekki wietrzyk, silny wiatr, 
wichura. 

2. Wysłuchajcie piosenki „Kiedy wiosna przyjdzie do nas”- kliknąć na poniższy link 
(można odtworzyć ją dziecku 2-3 razy, żeby miało możliwość zapamiętania jak największej ilości 
szczegółów). Chętne dzieci mogą nauczyć się piosenki, a gdy spotkamy się  
w przedszkolu razem ją zaśpiewamy. 

https://www.youtube.com/watch?v=raq4h4Ap9CY 

Porozmawiajcie z dziećmi na temat treści piosenki: 

-jaki kolor się w niej powtarza, 



-co było zielone (trawa, mech, żaba), 

-o jakich oznakach wiosny jest mowa w piosence (zawilce, motyle, śpiewające ptaki, 
bociany) 

    3.  Zabawcie się w "Wiosennych detektywów" i znajdźcie w domu przedmioty w kolorze   

         zielonym. Jeśli dziecko potrafi - policzcie je razem i spróbujcie pogrupować wg  

         kategorii (zabawki/ubrania/rośliny itd.). Dziecko porównuje czego jest najwięcej,  

         a czego najmniej. 

 

4. Teraz trochę poruszamy się przy muzyce. Pokazujcie w czasie zabawy części ciała,  

o których mowa w piosence . 

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

          Mam nadzieję, że pamiętacie piosenkę o magicznej liczbie 7. Teraz ją sobie  

          Przypomnijcie  i pokażcie , jak się przy niej w przedszkolu bawiliśmy. 

          https://www.youtube.com/watch?v=1ZrVWo2-_rc 

 

5. Spróbujcie wspólnie z rodzicami, lub starszym rodzeństwem skonstruować grę   

          Planszową o tematyce wiosennej. Na arkuszu papieru zaznaczamy start i metę.   

          Rysujemy drogę z kół, która połączy te dwa pola( wg naszego pomysłu). Dla  

          utrudnienia,  zaznaczamy wybrane pola innym kolorem i wymyślamy „przeszkody”   

          bądź   „nagrody”; np. kto stanie na polu czerwonym, opuszcza jedną kolejkę, bo    

          spłoszył ptaka.  

         Wszystko zależy od waszej pomysłowości. Pamiętajcie, żeby przestrzegać reguł, które   

         wspólnie ustalicie i prawidłowo liczyć pola na planszy. Nie martwcie się, jeśli nie   

         zawsze   uda wam się dotrzeć do mety na pierwszym miejscu. 

 

6. Teraz obrysujcie żabę po śladach czarnym kolorem, a potem wyklejcie ją małymi 

kawałkami zielonego papieru lub bibuły i gotowe. Uśmiechniętą żabkę (jak i inne 

prace, które wykonacie) możecie przynieść do przedszkola, kiedy już wszyscy do 

niego wrócimyJJJ. Poproście rodziców o podpisanie waszych prac. ( sylweta żabki 

poniżej) 

                                              

                Propozycje zabaw przygotowały : Bożena Łysek i  Bożena Wieczorek 



 
 


