
19.03.2020 Temat: Jak zadbamy o wiosenne kwiaty?  

1) W marcu jak w garncu. 

Raz słońce, raz deszcz. Pobawmy się w ciepło- zimno ☺  

Należy pokazać dziecku co zamierzamy schować, po czym poprosić aby zamknęło oczy i 
ukryć daną zabawkę. Kiedy dziecko zbliża się do przedmiotu mówimy ciepło, cieplej, a 
gdy już jest przy przedmiocie mówimy gorąco/ parzy. I odwrotnie gdy się oddala mówimy 
chłodno/zimno/lodowato.  

2) Ćwiczenia ruchowe, oznaki wiosny: 

Wiesz jakie są oznaki wiosny? Poznajmy je poprzez ruch ☺  

 Żaba- kucnij i połóż ręce na podłodze, skacz jak mała żaba 

 Bocian- schyl się jak najniżej jak bocian szukający żab 

 Pisanka- połóż się na podłodze i poturlaj się 

Żonkil- kucnij, a następnie powoli wstań, rozkładając ręce jak rozkwitający kwiat 

 Szczypiorek- połóż się na podłodze i unieś wysoko do góry nogi jak szczypiorek 

 Jaskółka- pochyl się i rozłóż szeroko ręce, jednocześnie unosząc jedną nogę 
wysoko do tyłu jak jaskółka. 

2) Aby rośliny pięknie rosły potrzebne jest zarówno słońce, jak i deszcz.  

Zabawa ruchowa – „Słońce świeci deszczyk pada.” Na hasło Rodzica (później 
zamiana) „słońce świeci” –dziecko swobodnie porusza się w dowolnie wybrany 
sposób, ciesząc się, iż świeci słońce. Na hasło: „pada deszcz”- dziecko zatrzymują się 
w bezruchu, tworząc ramionkami daszek nad głową /parasolkę. Możesz wykorzystać 
swoją parasolkę ☺   

3) Zabawa ruchowa- „ Lekkie piórko-ciężki kamień”. Dzieci poruszają się po pokoju 
zgodnie z tym co mówi Rodzic: 

-udajemy Bociany 

-lecimy jak jaskółka 

Na zapowiedź „niesiemy piórko”- dziecko porusza się powoli, tak jakby było piórkiem, 
delikatnie stąpa po podłodze. Na zapowiedź: „niesiemy ciężki kamień” – dziecko 
naśladują dźwiganie ciężaru w pozycji lekko ugiętej /skłon tułowia w przód/ stąpa 
ciężko po podłodze. 

4) Propozycja pracy plastycznej:  

Potrzebujesz: kartkę, rolkę po papierze toaletowym, nożyczki i farby. 



 

Czy takie wzory nie przypominają Wam kwiatów ? Zróbcie tą techniką piękną wiosenną 
łąkę ☺  

Zadanie na popołudnie 

1. Zrób własną konewkę.  

Znasz osobę, która ma swój ogródek? A Może Ty go masz? Zachęcam Cię do wykonania 
świetnego prezentu – kolorowej konewki. Taka konewka sprawdzi się również w domu, do 
podlewania domowych kwiatów. Musisz tylko poprosić mamę lub tatę o butelkę, w której 
sprzedawane są na przykład płyny do prania ubrań. Najlepiej jeśli taka butla posiada 
rączkę, uchwyt – wtedy łatwiej będzie podlewać rośliny. Można wykorzystać też 
plastikową butelkę po wodzie, a w nakrętce zrobić małe dziurki. Postaraj się usunąć z 
butelki etykietę (możesz namoczyć ją w wodzie i usunąć za pomocą szczotki). 

! Na gotowej butli narysuj niezmywalnymi markerami kolorowe obrazki lub wzorki. Nie 

masz takich mazaków? Nic straconego! 

Możesz wykorzystać kolorowy papier i taśmę klejącą. Przyklej na nią wykonane przez siebie 
ozdoby. 



 

Dodatkowe karty pracy: 

• sekwencje - karta pracy 

• Historia obrazkowa 


