
Temat kompleksowy: „Kwiecień plecień”                               
Termin realizacji: 12.04.2021r. - 16.04.2021r. 

 Czwartek dn. 15.04.2021r.

Drodzy Rodzice! Drogie   Dzieci!
Dzisiejsze  zajęcia  wpisują  się  w  obszar  edukacji  społecznej  i  zdrowotnej.

Naszym  celem  będzie  wyjaśnienie  znaczeń:  przysłowia  „Kwiecień  plecień,
bo przeplata trochę zimy, trochę lata” oraz powiedzenia ubierać się „na cebulkę”.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

CZEŚĆ I

1. Posłuchajcie i zaśpiewajcie naszą piosenkę na powitanie.                                  
(poniżej link do piosenki)
https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk 

2. Na dzień dobry zachęcamy Was do zapoznania się z wierszem:

Proszę pana niech pan powie,
czy ten kwiecień ma źle w głowie?
Raz jest zdrowy, raz z katarem
i tak chodzi lat już porę.
Kwiecień ciepły, kwiecień zimny
czy wy o tym dzieci wiecie,
raz w kożuchu raz w sandałach
chodzi taki kwiecień plecień.
Proszę pani od pogody,
czy ten kwiecień nie chce zgody?
Sypie śniegiem, słońcem praży,
deszcz i burza też się zdarzy.

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk


3. A teraz spróbujcie odpowiedzieć na pytania:

• Co wskazuje na to, że zima odchodzi? 
• Dlaczego jeszcze nie chowamy ciepłych ubrań? 
• Co znaczy przysłowie „Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy trochę 

lata”? 
• Jakie są inne wiosenne miesiące? Jakie znacie przysłowia z nimi związane? 
• Czy informacja o tym, jaka jest pora roku wystarczy, żeby znać temperaturę

powietrza? 
• Z jakich informacji powinniśmy korzystać, aby właściwie się ubrać 

wychodząc z domu?  
• Dlaczego odpowiedni ubiór przy wychodzeniu z domu jest ważny? 



4. A teraz  przypomnimy  sobie,  co  znaczy  ubierać  się  „na  cebulkę”.  Weźcie
cebulkę i zdejmujecie z niej kolejne warstwy. Czy cebulka ma jedną warstwę,
czy kilka? 

5. Ubrać  się  na  cebulkę,  to  znaczy  nałożyć  na  siebie  kilka  warstw  ubrania.
Między  każdą  warstwą  jest  powietrze,  które  jest  doskonałym  izolatorem
(nie przepuszcza ani zimna ani ciepła).  W takim ubraniu jest  nam znacznie
cieplej niż np. w jednym grubym swetrze.



CZĘŚĆ II

1. W  celu  utrwalenia  wiadomości  o  wiośnie  i  jej  miesiącach  zapraszamy
do obejrzenia filmu.
https://www.youtube.com/watch?v=n48RQ4OpHZA

2. A teraz powtórzymy sobie nazwy miesięcy.
https://www.youtube.com/watch?v=mUXa5Hg_QzI

3. Na koniec utrwalimy sobie nazwy dni tygodnia.
https://www.youtube.com/watch?v=Y5fAUZna0kI

• Jaki dzień jest dzisiaj ?
• Jaki dzień był wczoraj?
• Jaki dzień będzie jutro?

Propozycja zabaw podzielona jest na dwie części zabawowe: część I - poranna, część
II – popołudniowa. 

Życzymy udanej zabawy! 

Nauczyciele: Małgorzata Gerek, Ewa Chmielewska

https://www.youtube.com/watch?v=mUXa5Hg_QzI
https://www.youtube.com/watch?v=n48RQ4OpHZA

