
                Tematyka : Nadeszła wiosna  

 Zabawa plastyczna – Wiosenne słońce.  

Wydzieranie koła i pasków – promyków słońca, z żółtego i z pomarańczowego papieru, na-

klejanie ich na kartce.  

 Zabawy ruchowe 
• Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Wietrzyk i wichura.  

Na hasło: Wietrzyk dzieci – drzewa – delikatnie poruszają palcami rąk wyciągniętych w górę i 

cichutko szumią. Hasło: Wichura jest sygnałem do poruszania rękami i całym tułowiem, 

czyli naśladowania drzewa poruszającego się przy silnym wietrze.  

• Skoki – Głodne żabki.  

Dzieci – żabki – poruszają się, skacząc. Na hasło: Mucha wyskakują w górę, aby złapać 

jedzenie; następnie skaczą dalej.  

• Ćwiczenie równowagi – Z kamienia na kamień.  

Dzieci naśladują chodzenie po małych kamieniach, oddalonych od siebie; na przemian 

wysoko unoszą jedną, a potem drugą nogę – z utrzymaniem równowagi.  

• Ćwiczenie rąk i tułowia – Natrętna pszczoła. 

Dzieci oganiają się przed krążącą wokół nich pszczołą. 

• Bieg – Motylki.  

Dzieci – motylki – biegają przy wstukiwanym, wyklaskiwanym akompaniamencie, poruszając 

rękami jak skrzydełkami; podczas przerwy w grze zastygają w bezruchu.  

• Zabawa uspokajająca – Zmieniamy kierunek.  

Dzieci maszerują po obwodzie koła w rytmie wyklaskiwanym przez rodzica. Podczas 

przerwy zatrzymują się i odwracają w drugą stronę, zmieniając kierunek ruchu.  

 

 Zachęcam do założenia zielonego ogródka na parapecie. 

Posadźcie np. cebulę, pietruszkę, fasolkę, rzeżuchę, dynię, pomidory – co macie  

w domu, zachęcajcie dzieci do codziennych obserwacji  i wyciągania wniosków. 
 

 Zabawy z literką c, C  
1. Oglądanie kilku cebul wsadzonych do pojemnika z ziemią.  

Dlaczego sadzimy cebulę do pojemnika z ziemią?  

Z czym możemy spożywać zielony szczypior z cebuli?  

Dlaczego jedzenie warzyw służy zdrowiu?  

Do czego w kuchni wykorzystujemy cebulę?  

 

2. Analiza i synteza słuchowa słowa cebula.  

Dzielenie słowa cebula na sylaby (wyklaskujemy) 

Dzielenie słowa cebula na głoski ( wymieniamy głoski i zliczamy na paluszkach) 

Co słyszycie na początku słowa cebula?  

Podawanie przykładów słów rozpoczynających się głoską c (cytryna, cekiny, córka...), 

mających ją w środku (baca, ocean, serce...) oraz na końcu (pajac, koc, noc...).  

Z ilu głosek składa się słowo cebula? 

 3 Podawanie przykładów imion rozpoczynających się głoską c (Celina, Cezary, Cecylia, 

Cyryl...).  

4. Analiza i synteza słuchowa imienia Celina.  

Dzielenie imienia na sylaby, na głoski 

Przypomnienie, kiedy stosujemy wielką literę. 



  Budowanie schematów wyrazów: cebula, Celina ( wycinamy małe kwadraciki z papieru i 

układamy – jeden kwadracik to jedna głoska)  --- tak możemy się bawić z innymi wyrazami  

oraz przy wprowadzaniu i  utrwalaniu poznanych liter. 

 

5. Zabawa ze śpiewem – Cebulka i buraczek. (znacie to kochani) 

Cebulka, cebulka, okrągła jak kulka,  

buraczka wybrała, potańcować chciała.  

Buraczek, buraczek ma czerwony fraczek,  

z cebulką tańcował, nóżek nie żałował.  

6. Pokaz litery c: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Wyszukiwanie liter c , C w tekście 

drukowanym- można wykorzystać gazety – otocz kółeczkiem szukaną literę, policz ile 

znalazłeś liter. 

 Ćwiczenia w zeszycie Nauka czytania, pisania, liczenia, s. 22. ( 6-latki) 

7. Pisanie liter c, C po śladach, rysowanie przedmiotów, zwierząt, roślin na literę c (5-latki)  
 

 Słuchanie pełnego humoru wiersza A. Widzowskiej Psotna wiosna.  

Niespodziewanie, tuż o poranku,  

zaspany niedźwiedź stanął na ganku.  

– Wiosna już przyszła! Wszyscy, pobudka!  

Pierwsze przybiegły kury z ogródka.  

Z chlewika wyszła pani Chrumczyńska,  

za nią kwicząca gruba rodzinka.  

– Chrum, chrum! – zawołał tata do dzieci.  

– Uśmiech na ryjki! Słoneczko świeci!  

Konie galopem przybiegły z łąki.  

– Ihaaaha! Wiosna! Słychać skowronki!  

Krówki pobiegły paść się nad rzeką.  

– Muuu! Dzisiaj damy wiosenne mleko!  

Pies oddał Wiośnie swój przysmak – kości,  

i choć był głodny, szczekał z radości.  

A psotna Wiosna, jadąc na sankach,  

zachichotała: – Zróbmy bałwanka! 
 

Ćwiczenia ortofoniczne do wiersza – powtarzanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta. 

Nauka wiersza dla chętnych. 

 

 Rozmowa nt. zwiastuny wiosny-  nazwy pierwszych kwiatów i ptaków 

powracających z ciepłych krajów ( do wykorzystania karty pracy cz.3) 

 

 Zabawa ruchowa- Co kojarzy się z wiosną?  
Dziecko stoi, rodzic rzuca do niego piłkę. Zadaniem dziecka jest ją złapać i odrzucić, podając 

słowo, które kojarzy się z wiosną. 

 Posłuchaj piosenki ,,Wiosna w błękitnej sukience” (yuetube) 

 

I. Wiosna w błękitnej sukience  

bierze krokusy na ręce,  

wykąpie je w rosie świeżej  



i nowe płatki ubierze. 

Ref.: Wiosna buja w obłokach,  

wiosna płynie wysoko.  

Wiosna chodzi po drzewach,  

wiosna piosenki śpiewa.  

II. Potem z rozwianym warkoczem  

niebem powoli gdzieś kroczy,  

wysyła promienie słońca  

i wiersze pisze bez końca.  

Ref.: Wiosna… tak samo jak po pierwszej zwrotce,  

III. Nocą się skrada z kotami,  

chodzi własnymi drogami.  

A teraz śpi już na sośnie  

i nie wie, że sosna rośnie.  

Ref.: Wiosna… jw.  

 Rozmowa na temat piosenki.  

Ile zwrotek ma piosenka? Czy ma refren? Śpiewaj i baw się przy piosence. 

 

 Namaluj p. Wiosnę w błękitnej sukience.  
 Proponuję do skorzystania z linku do innych zabaw plastycznych 

https://www.google.com/search?q=kolorowanki+wiosna+do+druku 

 

Zachęcam do zabaw matematycznych z wykorzystaniem tego co mamy w domu np. 

klocki, guziki, ziarna fasoli itp. 

Może to być segregowanie, przeliczanie elementów, tworzenie zbiorów- porównywanie gdzie 

jest więcej gdzie mniej, gdzie tyle samo. 

Dodawanie elementów przez dokładanie, odejmowanie przez odkładanie. 

Można korzystać z kart pracy cz.3 oraz z ćwiczeń ,, Przygotowanie do czytania, pisania, 

liczenia”. 

TO TYLKO MOJE PROPOZYCJE NAJWAŻNIEJSZE JEST TERAZ DOBRE 

SAMOPOCZUCIE I ZDROWIE -  DZIECI I WASZE KOCHANI RODZICE  (D.C.) 

 

https://www.google.com/search?q=kolorowanki+wiosna+do+druku

