
WTOREK – 17 MARCA 2020 

 

Temat dnia: Przyroda wiosną. 

 

1. Wprowadzenie do tematu – słuchanie odgłosów przyrody (ścieżka nr 36 – załączona w 

folderze). 

Odtwarzamy nagranie śpiewu ptaków .Prosimy, by dziecko odpowiedziało, z jaką porą roku 

kojarzą im się te odgłosy i dlaczego akurat z nią. 

 

2. Osłuchanie z melodią i tekstem piosenki Spotkanie z wiosną (muz. B. Forma) (ścieżka nr 

6 – załączona w folderze). 

 

1. Ciepły wietrzyk powiał dzisiaj, 

    słychać świergot ptaków, 

    a w ogrodzie spotkać można 

    małych przedszkolaków. 

 

Ref.: Wiosna, wiosna 

         przyszła do nas, 

         bierzmy ją za ręce. 

         Pośród młodej, bujnej trawy 

         Kwiatów coraz więcej. 

 

3. Rozmowa na podstawie wysłuchanej piosenki. 

- Jaka jest pogoda wiosną? 

- Co słychać o tej porze roku? 

- Kogo można spotkać w ogrodzie? 

- Czego jest coraz więcej? 

 

4. Nauka refrenu piosenki Spotkanie z wiosną połączona z ilustracją ruchową do utworu. 

Dziecko powtarza za nami słowa refrenu. Podczas ponownego powtarzania słów utworu 

naśladuje powiew wiatru (delikatne kołysanie się na boki), świergot ptaków (ręce ułożone jak 

skrzydła), a na słowa: miłych przedszkolaków – uśmiechamy się do siebie. Podczas refrenu 

tworzymy z dzieckiem koło, spacerujemy spokojnie dookoła. 

 

5. Zakładanie wiosennej hodowli. 

Zachęcam do założenia wiosennej hodowli, np.: fasoli, grochu. Dziecko otrzymuje 

pojemnik/małą doniczkę. Następnie wsypuje do niego/do niej trochę ziemi. Wkłada fasolę, 

groch. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie pojemnika ziemią i podlanie. Podczas pracy 

przypominamy dziecku, co jest potrzebne roślinie do wzrastania (powietrze, woda, ziemia, 

odpowiednia temperatura). 

 

6. Wykonanie symboli do hodowli (załącznik nr 1). 

Dziecko otrzymuje symbole rzeczy, które są potrzebne roślinie wzrastania (powietrze – 

chmura, woda – kropla, temperatura – słońce). Koloruje je. Następnie umieszczamy je przy 

hodowli naszej fasoli/grochu. Jeśli nie ma możliwości wydruku symboli, dziecko 

samodzielnie je rysuje bądź my je rysujemy, a dziecko koloruje. 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

DODATKOWE ZABAWY, ĆWICZENIA: 

 

1. Ćwiczenia słuchowe Co to? 

Wypowiadamy sylabami słowa kojarzące się z wiosną, np.: słoń-ce, tu-li-pan, kwia-ty, chmu-

ry itp. Zadaniem dzieci jest połączenie słów w całość. 

 

2. Rysowanie obrazków związanych z wiosną. 

Prosimy, by dziecko narysowało coś, co kojarzy im się z wiosną (ptaki, kwiaty, ogród itp.). 

 

3. Masażyk relaksacyjny Podmuch wiosny (dowolna muzyka relaksacyjna z Internetu). 

Siadamy z dzieckiem w parze (dziecko jest odwrócone do nas plecami). Podczas odtwarzania 

muzyki wykonujemy dowolne ruchy na plecach dziecka (głaszczemy, delikatnie stukamy 

itp.). Następnie dochodzi do zmiany ról. 


