
Temat kompleksowy: „Wiosenne powroty”  

Termin realizacji: 30.03. – 03.04.2020r.  

 

 Piątek dn. 03.04.2020r. 
 

 

Drodzy Rodzice! 
 Zanim przystąpicie do zabawy z dzieckiem, musicie wiedzieć, że nasze zajęcia 

składają się z dwóch części: część I  - główna, część II- popołudniowa utrwalająca. 

 

Kochane Dzieci! 

 Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji artystycznej (plastyczno-

konstrukcyjnej). Celem zajęć będzie rozwijanie umiejętności manualnych oraz 

wyobraźni i kreatywności. 

 

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 początku posłuchajcie opowiadania Czesława Janczarskiego „Kotki, które 

nie mruczą”. 

 
– Pokażę wam kotki, które nie mruczą i nie łapią myszek! – zawołał Pajacyk 

Bimbambom. 

– Ojej! – ucieszył się Miś. – Pokaż koniecznie! 

– I ja pójdę z wami – poprosiła Ania. 

Niedaleko przedszkola, nad strumykiem, rosły drzewa. Tam poprowadził Pajacyk 

Anię i Misia. Gałęzie drzew zwisały nisko nad ziemią. 

– Tu są te kotki – powiedział Bimbambom. 

Miś rozejrzał się dokoła ze zdziwieniem. 

– Nie widzę ich... – szepnął. 

Pajacyk uśmiechnął się. 

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


– Spójrz na drzewa. To są wierzby. Na wierzbowych gałęziach siedzą małe, bure 

kotki. 

– Widzę, widzę! – zawołał Uszatek. 

Gałązki usiane były puszystymi, szarymi kulkami. 

Ania ułamała kilka najpiękniejszych gałązek. Cała gromadka wróciła do przedszkola. 

Pięknie wyglądały gałązki wierzbowe w glinianym dzbanie. Od razu weselej 

zrobiło się w przedszkolu. 

A Miś Uszatek mówił do dzieci: 

- To są kotki, które nie mruczą i nie łapią myszek... Wierzbowe kotki. 

Poziom 1. Obejrzyjcie obrazek (jeśli macie w ogródku, dobrze byłoby się wspomóc 

naturalną gałązką bazi), w czym gałązki bazi mogą przypominać kotka (są podobne do 

kociego futerka, miękkie i miłe w dotyku)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porozmawiajcie teraz z Rodzicami na temat opowiadania. 

 

 Co chciał pokazać Misiowi i Ani pajacyk Bimbambom? 

 Gdzie ich zaprowadził? 

 Gdzie były te kotki? 

 Dlaczego nie mruczały? 

 Co to były za kotki? 

 

Brawo!!! Bardzo dobrze odpowiedzieliście na pytania.  

 

3. Zapraszamy do wykonania pracy plastycznej „Bazie”. Będziemy robić 

„wierzbowe kotki” . Będą nam potrzebne: kartka białego papieru oraz w innym 

dowolnym kolorze, klej i to co znajdziecie w domu, a z czego będzie można 

wykonać bazie. Może to być: wata, waciki kosmetyczne, bibuła, kawałki 

chusteczki higienicznej lub papieru toaletowego, szara gazeta. Z tych 

materiałów formujemy paluszkami wierzbowe kotki.  

Na  kartce papieru przyklejamy najpierw gałązki z brązowej wycinanki (może być 

także tekturka, krepina). Można też je narysować lub namalować farbą plakatową. 



Potem doklejamy zrobione wcześniej bazie. Zamiast kuleczek, można przykleić 

wydarte z gazety kształty bazi.  

Poziom1. Rodzic wybiera z dzieckiem technikę wykonania, w której dziecko może w 

największym stopniu wykonać ją samo. 

Poziom 2. Rodzic wspomaga ręce dziecka- metodą F. Affolter. 

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu video, w którym ciocia Magda pokaże jak zrobiła 

swoje bazie. 

 

 

CZĘŚĆ II 

 

1. Zagadka dla Was: 

„Mleka nie piją, 

myszek nie jedzą 

te szare kotki, 

co na wierzbie siedzą.” 

 

2. Popatrzcie na zdjęcia poniżej i pomyślcie:  

Dlaczego wierzbowe kotki przypominają kotki – zwierzątka? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Pamiętacie, jak w poniedziałek mówiliśmy o ptakach, które wracają do nas na 

wiosnę? Były to: bocian, jaskółka i kukułka. O kukułce dowiedzieliście się, że 

nie buduje ona gniazd, a swoje jajka podrzuca do gniazd innych ptaków. 

Zapraszamy Was do zabawy w kukułkę (film video). Jest to propozycja na 

weekend. Najpierw wykonajcie zabawkę z Rodzicami, a potem ruszajcie do 

zabawy. 

 

Poziom 1 i 2 dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodzic dostosowuje poziom zadań do 

możliwości swojego dziecka. 

 

Kochani Rodzice! 
Zachęcamy do: 

 odwiedzania zakładki „Nauczyciel wspierający”, grupa „Odkrywcy”, gdzie 

przedszkolaki mogą spotkać się na zajęciach z ciocią Magdą, 

 do kontaktu z nami poprzez skrzynkę e-mail (adresy podane na stronie grupy). 

 

 

Na poniedziałek przygotujcie: 3 pocztówki świąteczne, nasiona rzeżuchy, kostkę do 

gry oraz 10 kubeczków plastikowych (mogą być ceramiczne).  

 

 

Życzymy udanej zabawy!  


