
    Nadeszła wiosna 

Grażyna Słota, grupa ,,Sówki” 

 

Dzień 1: ,,Ł jak łopata” 

- rozwiązywanie zagadek o porach roku: 

,,Na dzień dobry śniegiem prószy, 

Potem mróz przychodzi, buzia szczypie, marzną uszy, 

Gdy na dwór wychodzisz”       ZIMA 

 

,,Maluje liście kolorowo, 

Na czerwono i pomarańczowo. 

Słonko świeci, gdy ona się śmieje, kiedy płacze to deszcz leje”  JESIEŃ 

 

,,O tej porze roku są najdłuższe dni,  

A słońce z wysoka grzeje nas i lśni. 

Wakacyjna pora woła nad jeziora”      LATO 

 

,,Jaka to pora roku rozrzuca zieleń wokół? 

Kaczeńce złoci na łąkach i słucha śpiewu skowronka”   WIOSNA 

 

- Rozmowa rodzica z dzieckiem dotycząca skończonej i rozpoczętej pory roku 

- Oglądanie obrazków z książki i naklejenie naklejek w odpowiednie miejsca ,,Karty pracy  

nr 3” – str.66 

- Zabawa ruchowa ,,Dzielimy słowa” – rodzic podaje słowo kojarzące się z wiosną np. 

przebiśnieg, skowronek, sasanka, a dzieci dzielą je na sylaby – podskakując przy każdej 

sylabie np. SA-SAN-KA (3 podskoki). Następnie to samo słowo dzielą na głoski, wykonując 

tyle przysiadów, ile jest głosek w wyrazie np. S-A-S-A-N-K-A (7głosek) 

- Wprowadzenie litery ,,Ł” – wykonanie zadań ze strony 62,63,65 (Karty pracy nr3) 

- Wysłuchanie opowiadania   https://www.youtube.com/watch?v=jcfsWXLBz2s 

 



Dzień 2: ,,10 oznak wiosny” 

- przeczytanie dzieciom wiersza Doroty Kossakowskiej ,,Wiosna”: 

,,Wiosna przyszła do nas dziś z rana,  

W zieleń trawy soczystej ubrana, 

Przebiśniegi już kwitną w ogrodzie, 

Zawdzięczają to pięknej pogodzie. 

Słońce świeci, krokusy ogrzewa, 

I zielenią się wszystkie drzewa. 

Ptaki chcą już gniazda budować, 

By pisklęta swoje wychować. 

Deszcz wiosenny cicho coś śpiewa, 

A słuchają go kwiaty i drzewa” 

- zabawa (dokończ wypowiedź) -,, Lubię wiosnę, bo…” – dzieci kończą rozpoczęte przez 

rodzica zdanie 

- rysując słonko żółtą kredką lub mazakiem, dzieci uczą się krótkiej rymowanki: 

,,Gdy słońce świeci, 

Cieszą się rośliny, zwierzęta i dzieci” 

- wprowadzenie cyfry 10 (,,Karty pracy cz.3) str., 68,69 

- utrwalenie poznanych liter (,,Karty pracy cz.3) str.64 

- zabawa ruchowa ,,Słońce świeci, deszcz pada”- na hasło rodzica ,,Słońce świeci”- 

dzieci(kwiaty) biegają, a na hasło ,,Deszcz pada”- dzieci chowają się 

 

Dzień 3: ,,Gdzie jest wiosna?” 

-słuchanie piosenki:  https://www.youtube.com/watch?v=iXVw5asKVGU 

- zabawa słowna ,,Rymy” – rodzice podają wyrazy związane z wiosną, a dzieci wymyślają 

rymy np. łopata-sałata, skowronek-jelonek, sasanka-wyliczanka, trawa-ława 

- słuchanie odgłosów ptaków: https://www.youtube.com/watch?v=yiRIvZplphA (relaks 

dziecka z rodzicem) 

- utrwalenie poznanych cyfr i słuchanie z rodzicem piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=GG1ci5MT7Z8 

- rozwiązywanie kart pracy ,,Karty pracy nr3” – str.66, 67 

https://www.youtube.com/watch?v=iXVw5asKVGU
https://www.youtube.com/watch?v=yiRIvZplphA
https://www.youtube.com/watch?v=GG1ci5MT7Z8


Dzień 4: ,,Powitanie wiosny” 

- oglądanie filmu edukacyjnego: https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY 

- rozmowa rodziców z dziećmi o aktualnej porze roku np. Jakie oznaki wiosny zostały 

wymienione w filmie? 

- zabawa ruchowa ,,Bocian i żaba”- rodzic jest bocianem, a dziecko żabką (następnie można 

się zamienić rolami) – Żabka ucieka i chowa się przed bocianem. 

- praca plastyczna ,,Namaluj wiosnę” 

- wykonanie z plasteliny lub masy solnej wiosennego ptaszka 

- utrwalenie cyfry 10 – (,,Karty pracy nr3) – str.70,71 

 

Dzień 5: ,,Wiosenne buziaki” 

- przeczytanie z rodzicem tekstu ze str.64 w książce ,,Kolorowy start”(wyjaśnienie dzieciom 

przysłowia ,,W marcu jak w garncu” 

- zabawa z rodzicem ,,Malowanie wiosny słowami” – dzieci opisują wiosnę, używając 

ciekawych określeń/porównań. Zabawę rozpoczyna rodzic, mówiąc np. wiosna jest żółta jak 

żonkile, trawa zielona jak liście, łodygi kwiatów i dziecko dodaje swoje zdania, tak aby 

otrzymać kolorowy obraz wiosny  

- oglądanie obrazków o wiosennych kwiatach ze str.66 w książce ,,Kolorowy start” oraz 

wykonanie zadań ze str.67 

- zabawa ruchowa ,,Kwiaty rosną, kwiaty więdną”- dzieci naśladują, jak rosną kwiaty – 

przechodzą od klęku do pozycji stojącej z wyprostowanymi rękami. Następnie naśladują, jak 

więdną kwiaty – powoli przechodzą od pozycji wyprostnej do klęku z opuszczoną głową  

i opuszczonymi ramionami 

- spacer z rodzicami ,,Szukamy zwiastunów wiosny’’ np. motyle, biedronki 

 

UWAGI: 

-Kolejność wykonywania dni jest dowolna 

- Wszystkie podręczniki umieszczone zostały na stronie Punktu Przedszkolnego 

,,Plastuś” – Grupa ,,Sówek” 

- Prosimy o wysłanie zdjęć wykonanych kart pracy i prac plastycznych na adres e-mail: 

ppplastus@gmail.com z dopiskiem imienia i nazwiska dziecka + grupa ,,Sówek” 

- Wykonane prace prosimy wysłać do piątku każdego tygodnia. 

Dziękuję, pozdrawiam 

         Grażyna Słota 
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