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Drodzy Rodzice i Drogie Dzieci!  

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji kulinarnej. Mają na celu bogacenie i utrwalenie 

wiadomości na temat wiosny, podnoszenie poziomu sprawności manualnej i ruchowej oraz propagowanie 

zdrowego żywienia. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy! 

Część I 

1. Na dzień dobry krótki wiosenny wierszyk pt. „Spotkanie z wiosną”.  

Ciepły wietrzyk powiał dzisiaj (dziecko pociera dłońmi o dywan, następnie nabiera powietrze nosem, 

wypuszcza je ustami – dmucha, naśladując wiatr),  

Kap, kap, deszcz wiosenny pada (dziecko lekko stuka palcami o podłogę),  

Słychać, jak śpiewają ptaki (dziecko próbuje gwizdać),  

Pachną kwiaty, rośnie trawa (dziecko naśladuje wąchanie kwiatów, przechodzi do przysiadu, powoli 

wstaje, unosi ręce w górę, porusza nimi w nadgarstkach),  

Słonko rano wcześnie wstaje.. (dziecko przeciąga się) i promyki swe wysyła (dziecko przesyła buziaki) 

Już pracują mrówki w lesie  (dziecko maszeruje), 

Miło z wiosną dzień zaczynać (podskok w górę).  

2.  Kiedy już się przywitaliśmy z wiosną,  przygotujcie wspólnie z rodzicami przepyszne zdrowe i pożywne 

wiosenne kanapeczki. Co możecie przygotować ? Wybierzcie sobie  ulubione  składniki: pieczywo, masło, 

ser, wędlina, ugotowane jajko, ulubione warzywa. (mogą to być np. sałata, pomidor, rzodkiewka, 

ogórek..)ważne, aby na waszym talerzu było kolorowo. Poniżej przesyłam wam propozycję..  

    

Mniam! Smacznego!  

3.  „Moja wiosna”. 

Na czystej kartce papieru dziecko rysuje wiosnę, taką jaką chciałbyś widzieć przez okno. 

 

 



Część II 

1. Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała – Kwiatek rośnie.  

 Dziecko przykuca, głowę wtula w ramiona. Rodzic  zaczyna rytmicznie uderzać w bębenek (może być 

miska)– najpierw cicho, potem coraz głośniej i szybciej. Dziecko powoli się podnosi, aż do pozycji stojącej, 

wyciąga ręce do góry. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

2.  Opowiadanie Agaty Widzowskiej pt. „Ozimina”. Teraz usiądź wygodnie zamknij oczka i posłuchaj 

opowiadania. Poniżej plik z nagraniem.  
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Rozmowa na temat opowiadania.  

− Co to jest ozimina? 

 − Gdzie poszli Olek z dziadkiem? 

 − Jakie oznaki wiosny widzieli? 

 − Co to są bazie-kotki? 

 − Co robiła Ada?  

− Co to są robale? 

 

3. Znajdź 5 różnic „Wiosenne obrazki” (link poniżej)  

https://czasdzieci.pl/pliki_dz/kolorowanki/dd_68_614.jpg 

4. Wykonaj zadanie. Karta pracy, cz. 3, s. 59.  

Lub wykorzystaj link : http://bystredziecko.pl/szlaczki-dla-przedszkolakow-10/ 

 

Kolorowanie rysunków kwiatów.  

Rysowanie po śladzie, bez odrywania kredki od kartki. 

 

 

Życzymy Wam miłego dnia!!!! 

Nauczyciele: Ewa Bienias i Milena Kurpiewska 

 

P.S. Na poniedziałek prosimy o przygotowanie  tacki z mąką lub kaszą..będziemy odkrywać literkę „J”.  
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