
Drodzy Rodzice, 

W tym tygodniu tematem przewodnim jest wiosna i zmiany zachodzące w 

przyrodzie w tej porze roku.  

Proponuję, by zabawy i aktywności dzieci, dotyczyły treści o wiośnie. Poniżej 

przesyłam zadania do wykonania przez dziecko w tym tygodniu. Kolejność 

wykonywania zadań jest dowolna. 

Skany bądź zdjęcia prac i działań wykonanych przez dziecko w danym tygodniu 

proszę o przesyłanie w załącznikach na e-mail przedszkola : 

ppplastus@gmail.com w piątek (tj.03.04.2020) w tytule bardzo proszę o 

wpisanie imienia i nazwiska dziecka, a także nazwy grupy przedszkolnej do 

której uczęszcza dziecko tj. Skrzaty.   

Pozdrawiam,  

Magdalena Bartosik  

Działania na okres 30.03.2020 – 3.04.2020 

Nadeszła wiosna 

1. Obejrzyjcie uważnie film 

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

 

Mam nadzieję, że uważnie oglądaliście film :-) 

Mam dla Was małe zadanie: 

1. Spróbujcie wymienić wszystkie cztery pory roku w odpowiedniej 

kolejności; 

2. Jakie zwierzęta budzą się wiosną z zimowego snu? 

3. Jakie ptaki wracają do Polski na wiosnę? 

4. Jakie zjawiska można zaobserwować wiosną na drzewach? 

5. Na jakim drzewie wiosną pojawiają się bazie? 

6. Spróbuj wymienić pierwsze wiosenne kwiaty; 

 

Myślę, że świetnie sobie poradziliście :-) 

 

2. Oglądanie animacji „Wiosenne przebudzenie”, zachęcam później do 

zilustrowania przysłowia "W marcu jak w garncu" 

Link tutaj : 

http://scholaris.pl/resources/run/id/49575 
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Skan lub zdjęcie rysunku wykonanego przez dziecka proszę przysłać na e-mail 

przedszkola. 

 

3. Słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „Czary wiosennej wróżki – 

wiosenni detektywi” 

 

Słońce świeciło coraz mocniej. Każdy kolejny dzień był cieplejszy od 

poprzedniego. Wróżka postanowiła zabrać dzieci ze sobą do parku. – 

Słuchajcie, moi mili. Może byśmy poszli do parku poszukać pierwszych 

oznak wiosny? Śniegu już prawie nie ma. Sople lodu też już się 

rozpuściły. Może jakieś kwiatuszki już zakwitły… no i oczywiście 

poszukamy kotków. Kto chce zostać wiosennym detektywem? – zapytała 

wróżka. – Ja, ja i ja… i ja też, wróżko – wołały dzieci. Wiosna powolutku 

zajmowała miejsce zimy. Po rzeczce płynęły resztki kry. Wśród starych 

liści zakwitły białe przebiśniegi i delikatne, fioletowe fiołki. Z ziemi 

zaczęły kiełkować tulipany i żonkile. Tuż przy krokusie odpoczywał sobie 

zmęczony wędrówką ślimak. – Widzę bociana! – zawołał dumny z siebie 

Bartek. – A tam, na rzece… widzicie… to chyba kaczka! – krzyknęła 

Monika. – Kaczuszki, bociany, ale gdzie są kotki? – zastanawiała się 

Kasia. – Właśnie! Gdzie te kotki się schowały? – dodała Zosia. – Kici, 

kici… kici, kici. Nie bójcie się, kotki! – wołał Krzysio. – Wróżko, nigdzie 

nie widać kotków. Gdyby gdzieś tu były, na pewno by do nas przyszły. – 

A może jest im zimno i siedzą gdzieś skulone wśród trawy – zamartwiała 

się Karolinka. – Może się zgubiły i nie mogą odnaleźć swojej mamy. – 

Wróżko, a dlaczego ty się tak tajemniczo uśmiechasz? – dopytywał się 

Tomek. – Chyba wiesz, gdzie są kotki. – Tak, oczywiście wiem, gdzie są 

kotki. Zanim wam powiem gdzie, rozwiążcie zagadkę. Mleczka nie chcą 

pić. Nigdy nie biegają. www.gorskiewedrowki.blogspot.com Choć mają 

futerka, ogonków nie mają. Oj, dziwne to kotki, bo na wierzbie rosną i to 

tylko wiosną. – To bazie – zawołała Ewa. – I co? Teraz już wiecie, gdzie 

są kotki? – radośnie spytała wróżka. – Tak! – odpowiedziały chórem 

dzieci. – Rosną na wierzbie! Nad naszymi głowami. – Śmieszne te kotki! 

I takie puchate. Może weźmiemy je do wazonu? Będzie wiosennie w 

przedszkolu – powiedział Wojtek. Dzieci z wróżką wyruszyły w drogę 

powrotną, niosąc bazie. Ślimak także wyruszył w dalszą drogę. Może też 

szukał oznak wiosny? 

 

Rozmowa na temat opowiadania. 

- Jakich kotków szukały dzieci? 



- Jakie zmiany dostrzegły dzieci w parku? 

 

4. Zachęcam do spędzenia czasu na świeżym powietrzu i zwrócenie 

szczególnej uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną. 

5.  

>Zabawa muzyczno – ruchowa  “Wiosenny spacerek” 

link tutaj: 

https://youtu.be/xeqFvkD_ErQ 

     >Zabawa muzyczno – ruchowa ”Wiosenne party” 

link tutaj: 

https://youtu.be/935UBEm0gg0 

 

      6.     Rozwiązywanie zagadek związanych z wiosną. 

> Biały kwiat 

Przebił śnieg 

i wyjrzał na świat. 

(przebiśnieg) 

 
 Ma dziób i nogi czerwone. 

Gdy pojawi się na łące, 

Straszy żabki kumkające. 

(bocian) 
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 Skacze przy ciepłej pogodzie: 

Raz jest w trawie, raz jest w wodzie. 

(żaba) 

 
 

6.  

Swobodne  tańce przy piosence „Idzie Wiosna”,  „Wiosna w błękitnej 

sukience” 

linki tutaj :                                                                                                      
https://youtu.be/4yuKun2h2o4;        https://youtu.be/bO5qbyBVHtA 
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7. Strony do uzupełnienia w książce : Skan lub zdjęcie kart pracy 

wykonanych przez dziecko proszę przysłać na e-mail przedszkola. 

3- latek karty pracy : strona 8 

4 – latek karty pracy : strona 24, 25, 26, 27. 

8. Wykonanie pracy plastycznej „Wiosenna łąka” Stemplowanie 

widelcem. 

Skan lub zdjęcie pracy wykonanej przez dziecko proszę przysłać na e-

mail przedszkola. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


