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TEMAT TYGODNIA: KOLORY WIOSNY 

 

PONIEDZIAŁEK 30.03.2020 

 

1. Oglądanie książek przedstawiających wiosnę lub też pokazanie 

obrazków dostępnych w Internecie. 

 dziecko wymienia, jakie dostrzega kolory w danej ilustracji. 

2. Zagadka dla dziecka: 

 Wracają ptaki z daleka 

i kwiatki kiełkują wokoło. Nadchodzi pora radosna, bo właśnie 

zaczyna się… (wiosna) 

3. Oglądanie prezentacji „Zwiastuny wiosny” 

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

4. Kolorowanka (załącznik nr 1) 

„Łąka – wiosna” kolorowanie obrazka lub wykonanie dowolną techniką.  

  

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


WTOREK 31.03.2020 

 

1. Słuchanie piosenki „Przyszła wiosna” (załącznik nr 2) 

Czytanie dziecku tekstu i wspólne omawianie go. Następnie nauka 

piosenki i wspólny śpiew. 

Ciepły wietrzyk powiał dzisiaj. 

Słychać świergot ptaków. 

A w ogrodzie spotkać można 

miłych przedszkolaków. 

 

Ref: Wiosna wiosna przyszła do nas 

bierzmy się za ręce. 

Pośród młodej bujnej trawy 

kwiatów coraz więcej.  

2. Oglądanie zdjęć krokusów (załącznik nr 3) 

Omówienie wyglądu, koloru, liczenie. 

 3. Zabawa ruchowa. 

Jeżeli mamy sztuczne kwiaty (mogą być też INNE DOSTĘPNE W DOMU 

RZECZY), wtedy umawiamy się z dzieckiem, że są to kwiaty) rozkładamy 

je po pokoju. Ustalamy, gdzie jest początek, a gdzie jest meta. Na znak 

START dziecko biegnie do mety, uważając na kwiaty. Następnie wraca na 

start. W drugiej próbie, biegnąc  

na metę, zbierze 5 kwiatków. Wspólne sprzątanie. 

4. Zabawa matematyczna.  

Za pomocą klocków (mogą być też kredki - zależy co mamy dostępne): 

dziecko kładzie przed sobą 5 klocków. Liczy jeszcze raz. Następnie 

odejmuje o jeden klocek i liczy, ile mu zostało (powtarza czynność, aż 

zostanie mu jeden). 

I odwrotnie – dodaje o jeden, za każdym razem licząc, ile ma, aż  

do pięciu.  



ŚRODA 01.04.2020 

 

1. Przeczytanie przez rodziców wiersza W. Broniewskiego „Pierwiosnek”. 

Następnie poproszenie dziecka o wymienienie pierwszych oznak wiosny 

(pierwiosnek, bocian, skowronek, bazie). 

Pierwiosnek 

Jeszcze w polu tyle śniegu, 

Jeszcze strumyk lodem ścięty, 

A pierwiosnek już na brzegu 

Wyrósł śliczny, uśmiechnięty. 

Witaj, witaj, kwiatku biały, 

Główkę jasną zwróć do słonka, 

Już bociany przyleciały, 

W niebie słychać śpiew skowronka. 

Stare wierzby nachyliły 

Miękkie bazie ponad kwiatkiem: 

- Gdzie jest wiosna? Powiedz, miły, 

Czyś nie widział jej przypadkiem? 

Lecz, on, widać, milczeć wolał. 

O czym myślał? – któż to zgadnie? 

Spojrzał w niebo, spojrzał w pola, 

Szepnął cicho: - Jak tu ładnie… 

2. Ćwiczenia ortofoniczne – dzieci powtarzają dźwięki, jakie wydają ptaki, 

np. bocian - kle, kle; skowronek - fiju, fiju; jaskółka - ci wit, ci wit; 

wróbel- ćwir, ćwir. 

3. Zabawa ruchowa „Balonik”  



Zbieramy wszystkich domowników i tworzymy kółko, wypowiadając 

słowa: „Baloniku mój malutki, rośnij duży, okrąglutki. Balon rośnie, że aż 

strach, przebrał miarę, no i... bach!” 

4. Ćwiczenia grafomotoryczne „Ptaszki i gniazda” (załącznik nr 4) 

 

 

CZWARTEK 02.04.2020 

 

1. Malowanka na plecach. Zabawa w parach. 

 

Dziecko i rodzic (lub rodzeństwo) nawzajem "malują" sobie  

na plecach różne przedmioty i zgadują, co to jest. Zaczynamy  

od prostych form, jak np. piłka, kwiatek, dom, przechodząc później  

do bardziej skomplikowanych, jak np. bałwan, samochód, statek. 

 

2. Ćwiczenie oddechowe „Turlaj jajko” 

 

Dziecko i rodzic siadają naprzeciwko przy stoliku. Każdy posiada słomkę 

do napojów. Zadanie polega na podawaniu sobie piłeczki pingpongowej, 

dmuchając na nią przez rurkę.  

 

3. „Motyl” (załącznik nr 5)  

  



PIĄTEK 3.04.2020 

 

1. Ćwiczenia ruchowe. 

 Chodzenie z woreczkiem ryżu na głowie. 

Dzieci kładą woreczek na głowie i chodzą po pokoju 

z wyprostowanymi rękami, starając się, aby woreczek nie spadł im 

z głowy. Jeżeli woreczek spadnie, należy go podnieść. Zwracamy 

uwagę na prawidłową sylwetkę. 

 

 Utrzymaj woreczek na głowie 

Dzieci chodzą po pokoju z woreczkiem na głowie. Na dany sygnał 

siadają na dywanie, po czym wstają i chodzą dalej, nie 

przytrzymując woreczka rękoma. 

 

 Rzuty woreczkiem w górę 

Dzieci siedzą na dywanie i trzymają w dłoniach woreczek. Rzucają 

nim w górę i starają się go chwycić, zanim spadnie na podłogę. 

 

 Rzuty woreczkiem do wiaderka 

Dzieci stoją w odległości około 2- 3 metrów i rzucają woreczkiem 

do wiaderka. 

2. „Jajeczne wycinanki” (załącznik 6) 

Rysowanie po szarych liniach rysunków jajek, wskazywanie 

najmniejszego i największego jajka. Następnie wycięcie wszystkich 

elementów.  

3. Przeczytanie przez rodzica ulubionej bajki i rozmowa na temat utworu. 

  



ZAŁACZNIK 1. 

  



ZAŁĄCZNIK 3. 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 4 



 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 5 

 



 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 6 



  

  

 

 

 

 

    

 


