
Dzień dobry  

Witamy Was serdecznie. W tym tygodniu chcemy Wam zaproponować zrobienie 

ciekawej pracy plastycznej, ale też potańczymy, pośpiewamy, nauczymy się wiersza, 

wyciszymy się przy muzyce, trochę się poruszamy, zrobimy ciekawe doświadczenia. 

Chcemy Wam również zaproponować obejrzenie spektakli teatralnych w teatrze 

Maska, który uruchomił cykl: Teatr Mask@ w sieci -Słuchowisko dla Młodych 

Widzów. Dzięki temu dzieci będą mogły mieć kontakt ze sztuką teatralną. 

Pozdrawiamy serdeczne – wychowawcy grupy trzeciej 

30.03-03.04.2020 r. 

Temat tygodnia: To już wiosna 

 

Poniedziałek 30 marca 

1. Słuchanie opowiadania o wiośnie- utrwalenie pór roku, nazw ptaków  

i wiosennych kwiatów 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY 

2. Zaprojektowanie kalendarza pogody 

Pomoce: karton, 9 kartoników do narysowania elementów pogody, kredki. 

- Karton należy podzielić na siedem części  

- Kolejne części odpowiadają poszczególnym dniom tygodnia.  

Wpisujemy nazwy dni tygodnia. Dziecko rysuje (na kartonikach odpowiedniej 

wielkości) elementy pogody (słońce, słońce za chmurką, chmurkę, deszcz, śnieg, 

pochylone drzewa – wiatr, tęczę, burzę)  

 Oznaczanie pogody przez tydzień w kalendarzu pogody. Rozmowa na temat 

charakterystycznych cech wiosennej pogody. 

3. Zabawmy się przy piosence o wiośnie pt., Wiosna, urodziły się motyle’’ 

z panią Moniką Kluzą  

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY


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

 

Wspólne zabawy językowe 

 Ćwiczenia słuchowe „Układamy słowa na daną głoskę”: 

Rodzic wymienia słowo, prosi, aby dziecko ułożyło słowo rozpoczynające się jego 

drugą głoską (np. nora–dziecko układa słowo rozpoczynające się literą O) 

Zabawa „Pomieszane sylaby”: Rodzic podaje słowa, w których są poprzestawiane 

sylaby. Dzieci podają ich prawidłowe brzmienie, a następnie zadają zagadkę mamie 

lub tacie (np. mek –do = domek; dy-lo = lody; ko-mle = mleko) 

 

Wtorek 31 marca 

1.Proponujemy zajęcia ruchowe przy muzyce Aktywna zabawa z PIPI 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w  

 

2.Opowieść matematyczna – Motyle i kwiaty 

Liczmany, np. klocki, kartoniki z cyframi 1-10 i znakami, -‘’, =’’, +’’ 

 przedstawiamy dziecku sytuacje, np.: 

Pewnego dnia zakwitły na łące 2 stokrotki;( dziecko kładzie 2 klocki) następnego 

dnia zakwitły jeszcze 3 (dziecko dokłada 3 klocki) Ile stokrotek zakwitło na 

łące?(Dziecko przelicza) 

 układa działanie: 

2 + 3 = 5 

Odczytuje je  

Tak samo postępujemy przy kolejnych zadaniach. 

Na łące rosło 8 stokrotek. (dziecko wykłada 8 klocków) Dzieci zerwały 4 stokrotki. 

(dziecko zabiera 4 klocki) Ile stokrotek zostało? 

układa działanie 

https://www.youtube.com/watch?v=eXTBJkvsWsk
https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w


8 – 4 = 4 

W słoneczny dzień nad łąką fruwały 4 motylki cytrynki. Za chwilę przyleciało jeszcze 

6 motylków. 

Ile motylków fruwa teraz nad łąką? 

Na kwiatach siedziało 10 motylków cytrynków. 3 motylki odfrunęły. Ile motylków 

zostało na kwiatach? 

3. Różnicowanie zdań prawdziwych i fałszywych. 

 Teraz coraz cieplej się ubieramy. (fałsz) 

 Kolor zielony to kolor wiosny? (prawda) 

 Wiosną słońce mocniej grzeje. (prawda)  

 Wiosną jeździmy na sankach? (fałsz) 

 Wiosną topi się śnieg? (prawda) 

 Zimą kwitną kwiaty? (fałsz) 

 Przebiśnieg i krokus to pierwsze wiosenne kwiaty (prawda) 

 Latem lepimy bałwana? (fałsz) 

 Wiosną przylatują ptaki z ciepłych krajów? (prawda) BRAWO!!! 

wspólne zabawy językowe 

Sztafeta sylabowa– tworzenie wyrazów rozpoczynających się od tej samej sylaby –

mama, makaron, marzenia, makrela itp. lub kończących się tą samą sylabą np. 

piżama, rama, mama, tama 

Łańcuch sylabowy– rozpoczynamy zabawę, wypowiadając dwusylabowy wyraz, 

dziecko powtarza wyraz i dzieli go na sylaby. Druga sylaba staje się początkiem 

nowego wyrazu, np: wa –ta (wata), ta –ma (tama), ma –ki (maki), ki –je (kije), je –

my (jemy), my –dło (mydło) tak aż do wyczerpania pomysłów. 

  



Środa 1 kwietnia 

1. Słuchanie wiersza o wiośnie 

Naplotkowała sosna, że już się zbliża wiosna. 

Kret skrzywił się ponuro: - Przyjedzie pewno furą 

Jeż się najeżył srodze: - Raczej na hulajnodze. 

Wąż syknął: - Ja nie wierzę, przyjedzie na rowerze. 

Kos gwizdnął: - Wiem coś o tym, przyleci samolotem. 

- Skąd znowu - rzekła sroka - ja z niej nie spuszczam oka 

i w zeszłym roku w maju widziałam ją w tramwaju. 

- Nieprawda, wiosna zwykle przyjeżdża motocyklem! 

- A ja wam tu dowiodę, że właśnie samochodem. 

- Nieprawda, bo w karecie! 

- W karecie? - Cóż pan plecie? 

Oświadczyć mogę krótko, że płynie własną łódką! 

A wiosna przyszła pieszo. 

Już kwiaty za nią śpieszą, już trawy przed nią rosną 

i szumią – Witaj, wiosno! 

Rozmowa na temat treści wiersza 

 

2. Ćwiczenie z wykorzystaniem tekstu wiersza z punktu 1. 

Dziecko dopowiada ostatnie słowa w każdym wersie (w razie trudności rodzic 

podaje pierwszą sylabę danego słowa). Powtarza jak echo  

za rodzicem kolejne wersy i większe fragmenty.  

(np.: Naplotkowała sosna, że już się zbliża …………....) 

 

3. Ćwiczenia oddechowe  

 Delikatny wiatr i mocny wiatr. 

Dmuchanie na kuleczki uformowane z papieru. 

Lekki wiatr – delikatne wydmuchiwanie powietrza na kulki. 



Silny wiatr – silne wydmuchiwanie powietrza. 

4. Kreatywne rysowanie 
 

 Zadaniem dziecka jest narysowanie chmury. Proponujemy, aby przekształciło ją 

w obrazek zwierzątka, rośliny, przedmiotu. 

5. Ćwiczenie rozluźniające- masażyk  

 Na podłodze dziecko siada przed rodzicem 

Po pleckach płynie rzeczka (palcami wzdłuż kręgosłupa rysujemy wężyki)  

I przeszła pani na szpileczkach (szybko „idziemy” czubkami dwóch palców)  

A potem przeszły słonie (powoli „kroczymy” całą wewnętrzną stroną dłoni)  

I przebiegały konie (szybko, ale z wyczuciem „galopujemy” lekko zaciśniętymi 

piąstkami)  

Wtem przemknęła szczypaweczka (delikatnie szczypiąc, wędrujemy po plecach na 

ukos) 

Zaświeciły dwa słoneczka (powoli zataczamy dłońmi koła, aż poczujemy ciepło) 

A potem spadł deszczyk (delikatnie stukamy opuszkami palców na dole pleców)  

Czy czujesz już dreszczyk? (szybkie tup-tup palcami wzdłuż kręgosłupa 

i niespodziewanie, delikatnie szczypiemy dziecko w kark) 

 

Czwartek 2 kwietnia 

1. Utrwalamy litery  

- dziecko rysuje wybrane litery palcem na plecach rodzica 

- układa litery za pomocą kredek  

- układa litery ze sznurka 

- rysuje litery palcem w powietrzu 

teksty do czytania można znaleźć na stronie:  

Flipbooki - MAC Edukacja  

w kartach pracy Kolorowy Start z Plusem 

 2. Malowanie do muzyki: Antonio Vivaldi – „Wiosna’’ 



Dziecko maluje farbami lub rysuje kredkami (można pastelami jeśli ktoś ma)  

na dużej kartce papieru przy włączonej muzyce 

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

3. Badanie zjawiska parowania - doświadczenie 

 

Na parapecie okna, w nasłonecznionym miejscu, umieszczamy talerz z wodą (pół 

szklanki). Dziecko obserwuje, co pozostało na talerzu. 

Co się stało z wodą? 

Czy woda to ciecz, czy ciało stałe? 

W co zamienia się woda? 

Wniosek 

Woda wyparowała pod wpływem ciepła 

4. Wspólne zabawy językowe 

Analiza z podskokami– podajemy dziecku wyraz, a jego zadaniem jest podzielić go na 

sylaby, ale po wymówieniu każdej z nich musi podskoczyć,  

np. balony-ba (podskok) –lo (podskok) –ny (podskok); 

Zabawa językowa „Bardzo długie zdania”: Rodzic wypowiada proste zdanie 

składające się z dwóch wyrazów. Zadaniem dziecka jest kolejne dodawanie jednego 

słowa tak, by powstało bardzo długie, a jednocześnie logicznie brzmiące zdanie.  

Piątek 3 kwietnia 

1. Zagadki o wiośnie 

Co to za pani, piękna, radosna. 

idzie już do nas. Ach, wiem, to … (wiosna). 

W krótkiej nazwie kwiatów 

mieszczą się „sanki”, 

a te kwiaty kwitną w marcu, 

w mroźne nocki, ranki. (sasanki) 

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


Ten kwiatek pod śniegiem się rodzi 

Daje ludziom znak, że wiosna nadchodzi. (przebiśnieg) 

Nie miauczą, nie drapią i nie piją mleka 

Na drzewie rosną, gdy zima ucieka. (bazie /kotki ) 

Brodzi po łące czerwonymi nóżkami. 

Nigdy się nie przyjaźni z zielonymi żabkami. (bocian) 

Kukaniem nas do lasu zaprasza. 

Że wiosna już przyszła, wszystkim ogłasza. (kukułka) 

2. Potrafimy policzyć 

Proponujemy, aby dzieci policzyły przedmioty codziennego użytku, które znajdują 

się w domu: kredki, klocki, kwiaty, bajki, krzesła. Porównują ich liczbę, stwierdzają, 

czego jest więcej, czego mniej.  

 Dziecko rzuca kostką do gry i odszukuje w mieszkaniu taką liczbę jednakowych 

przedmiotów, jaka jest liczba oczek wyrzuconych na kostce. 

3. Szukamy rymów do wiosennych słów 

Rodzic wymawia słowa kojarzące się z wiosną, a dziecko podaje do nich rymy. 

wiosna – sosna, radosna 

skowronek – dzwonek 

sasanka – pisanka 

krokus – hokus-pokus 

4. Rodzinna wiosenna praca plastyczna inspiracje znajdziecie na stronie 

https://dzieciakiwdomu.pl/2017/02/zwiastuny-wiosny-17-pomyslow-na-wiosenne-

prace-plastyczne-i-techniczne.html 

 

Życzymy powodzenia 


