
PONIEDZIAŁEK – 16 MARCA 2020 

 

Temat dnia: Oznaki wiosny. 

 

1. Oglądanie obrazka przedstawiającego wiosenny krajobraz (załącznik nr 1). 

Prosimy dziecko, by powiedziało, jakie kolory kojarzą się mu z wiosną i dlaczego. Następnie przyglądamy się wspólnie ilustracji (załącznik nr 

1), zachęcamy dziecko, by opisało ją. Nazywamy występujące na niej kolory i szukamy w najbliższym otoczeniu jak najwięcej przedmiotów      

w tych barwach (przykłady: zielony jak młode listki, żółty jak słońce, fioletowy jak krokus, biały jak przebiśnieg itp.). 

 

2. Rozwiązanie zagadki.  

Odczytaj dziecku zagadkę. 

 

Wracają ptaki z daleka 

I kwiatki kiełkują wkoło. 

Nadchodzi pora radosna, 

bo właśnie zaczyna się… (wiosna). 

 

3. Oglądanie prezentacji multimedialnej pt. Oznaki wiosny (załącznik nr 2). 

Odtwarzamy  razem z dzieckiem prezentację multimedialną.  

 

4. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Kotki i kotki. 

Przeczytaj dziecku wiersz. 

 

Mleka nie piją  

i nie biegają 

I – jak to kotki – 

futerka mają. 

Lecz – dziwna sprawa 

- na drzewie rosną: 

Szare, puchate…                                                                   

I tylko wiosną! 

Patrzcie – na stole  



wazon z baziami! 

A gdzie są kotki? 

Zgadnijcie sami. 

 

 
 źródło grafiki: https://zszywka.pl/u/valeriia/wielkanoc-wystroj-1693065.html?page=3  

 

Kotek to domowe zwierzę. Kotkami nazywamy również bazie ze względu na swój wygląd (są puchate i miłe w dotyku jak futro kota). 

https://zszywka.pl/u/valeriia/wielkanoc-wystroj-1693065.html?page=3


5. Zabawa matematyczna Pestki dyni. 

Uwaga: jeśli nie macie Państwo w domach pestek dyni, mogą to być każde inne nasiona:  fasola, groch itp. albo zupełnie inne rzeczy, np.: 

klocki, patyczki, inne zabawki. 

WERSJA I (JEŚLI PESTKI DYNI SĄ W DOMU) 

Omawiamy z dzieckiem wygląd pestek w łupinach. Pokazujemy pestki bez łupiny, dajemy spróbować je dziecku (niech spróbuje ono określić 

jakie one są: smaczne, twarde, zdrowe). Następnie kładziemy przed dzieckiem pestki w łupinach i prosimy, by wybrało tyle nasion, ile im 

wskażemy (3, 4, 5 itp.). Po wybraniu wskazanej ilości, dziecko układa je w szeregu, a następnie głośno przelicza (kontrolujemy poprawność 

liczenia). 

WERSJA II (JEŚLI PESTEK DYNI NIE MA) 

Kładziemy przed dzieckiem dowolne liczmany (zabawki, klocki nasiona fasoli itp.) i prosimy, by wybrało tyle elementów, ile im wskażemy (3, 

4, 5 itp.). Po wybraniu wskazanej ilości, dziecko układa je w szeregu, a następnie głośno przelicza (kontrolujemy poprawność liczenia). 

 

6. Praca plastyczna Wiosenne kotki. 

Zachęcam do wspólnego wykonania bazi z dostępnych materiałów. Dziecko rysuje na kolorowej kartce brązową kredką linie – gałęzie wiosennej 

wierzby. Następnie dokleja do nich: pestki/kulki z białej bibuły/kawałki wydartej gazety/kawałki waty  (to co macie Państwo dostępne pod ręką). 

I gotowe. Efekty pracy możecie mi Państwo wysłać mmsem. Chętnie zobaczę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 
źródło grafiki: https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/158316-wiosenny-krajobraz-z-tulipanam 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/158316-wiosenny-krajobraz-z-tulipanam


DODATKOWE ZABAWY, ĆWICZENIA: 

 
1. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę. 

 Wąchanie kwiatków – dzieci nabierają powietrze nosem, a wypuszczają ustami, naśladując wąchanie, kwiatków. 

 Podlewamy kwiatki – pompujemy wodę do konewki – dzieci unoszą język do góry, w stronę nosa, opuszczają go w stronę brody,                

a następnie obie wargi wysuwają do przodu. 

 Bocian – dzieci wysuwają wargi mocno do przodu, naśladują dziób bociana, następnie otwierają szeroko wargi i je zamykają. 

 Żaba – żaba schowała się przed bocianem pod liściem i uśmiecha się szeroko – dzieci szeroko rozciągają wargi, potem uśmiechają się       

i ściągają wargi. 

 Kukułka – dzieci ściągają wargi do przodu i naśladują kukułkę – mówią: ku, ku, ku, ku. 

 Wiosenne porządki – przy szeroko otwartej jamie ustnej język wymiata wszelkie zakamarki: wędruje za górne i za dolne zęby. 

 

2. Zabawa konstrukcyjna Kwiatowe ogrody. 

Dziecko konstruuje kolorowe ogrody, wykorzystując do  tego klocki i kolorowe zakrętki od butelek. 

 

3. Ćwiczenia grafomotoryczne Wiosna. 

Siadamy „po turecku”, dziecko siedzi za nami w niewielkiej odległości, tak aby miało możliwość kreślenia na plecach. Prosimy, by dziecko 

narysowało nam na placach oznaki wiosny: słońce, chmurę, deszcz, kwiat, trawę. Następnie może nastąpić zmiana – my rysujemy dziecku 

palcem na plecach wskazane przez nie oznaki.  


