
Cykl tematyczny :   „Czekamy na wiosnę”

Proszę o  przedstawienie dzieciom ( jeśli akurat posiadacie to rzeczywiste gałązki 
leszczyny,wierzby) jeśli nie to zdjęcia  rzeczywiste np. z  czasopisma, książki, internetu. Zadaniem 
dzieci jest opisanie za pomocą zdania pojedynczego tego co widzi. Proszę zwrócić uwagę na 
wypowiedź dzieci,aby nie były to przypadkowe słowa,  można również nakierować, 
podpowiedzieć, dać przykład zdania pojedynczego opisującego daną rzecz.

 Proszę o przeczytanie dzieciom wiersza Krystyny Datkun- Czerniak „Czekam na wiosnę”. Wiersz 
ten zostanie zamieszczony pod treścią zadania. Po przeczytaniu wiersza proszę  abyście krótko 
opowiedzieli dzieciom o ludowym zwyczaju powitania wiosny. Następnie proszę abyście wspólnie 
za pomocą  różnych akcesoriów, które  akurat posiadacie w sali zamienili się w aktorów i odegrali 
scenki z przeczytanego wiersza. To zadanie może stać się początkiem inspiracji dla Was jakim jest 
stworzenie kącika teatralnego w Waszej Sali. Poniżej przedstawiam Wam kącik teatralny znajdujący
się w mojej sali. Na ten pomysł wpadała moja niezastąpiona koleżanka z grupy, a dzięki pomocy 
naszych super współpracujących rodziców oraz pana konserwatora  powstało takie oto cudo  
Ale o tym  jak to nasze cudo wykorzystujemy będzie jeszcze czas żeby opowiedzieć  

                                              

K. Datkun- Czerniak „Czekam na wiosnę”

Dość mam sanek, nart i śniegu.



Chcę już w piłkę grać!

Po zielonej trawie biegać,

w berka sobie grać!

Dość mam chlapy i roztopów,

szarych smutnych dni.

Przybądź, wiosno, jak najprędzej,

rozchmurz niebo mi.

Przynieś kwiaty, promień słonka,

zieleń liści, ptaków śpiew.

Niech zadźwięczy pieśń skowronka.

Przybądź, przybądź, proszę cię!

Proszę,aby dzieci wykonały kartę grafomotoryczną dołączoną poniżej.





Cykl tematyczny :   „Czekamy na wiosnę”

Proszę, aby dzieci podzieliły na sylaby wyrazy związane tematycznie z wiosną ( np. wiosna, 
marzec, kropla, parasol, bazie, leszczyna, bocian, łąka  itd.)

Proszę wspólnie z dziećmi pobawić się w zabawę dydaktyczną pt. „Krople”. Proszę o 
przedstawienie dziecku wizerunku kropel, mogą być wycięte. Dołączam szablon kropel. Krople 
wycinamy 4. Proszę, aby dziecko przeliczyło krople, zwracamy uwagę na liczebniki główne i 
porządkowe oraz na poprawność stosowania ich przez dziecko. Możemy wykonać dodatkowe 
polecenia ( np. masz dwie krople dobierz jeszcze dwie ile masz łącznie?, masz cztery krople 
odejmij jedną ile teraz masz ? Itd. )

Proszę o zasadzenie ziarenka fasoli, cebuli wspólnie z dziećmi. Wytłumaczenie jak prawidłowo 
należy dbać o ziarenko, aby wyrosło oraz o codzienną pielęgnacje wraz z nimi.  

Proszę o wykonanie masażu relaksacyjnego wspólnie z dziećmi. Dołączam treść wierszyka-
masażyka wraz z poleceniami.

IDZIE PANI, WIETRZYK WIEJE
Dziecko zwrócone do nas plecami.

Idzie pani: tup, tup, tup,
(Na przemian z wyczuciem stukamy w jego plecy opuszkami palców wskazujących)
dziadek z laską: stuk, stuk, stuk,
(delikatnie stukamy zgiętym palcem)
skacze dziecko: hop, hop, hop,
(naśladujemy dłonią skoki, na przemian opierając ją na przegubie i na palcach)
żaba robi długi skok.
(z wyczuciem klepiemy dwie odległe części ciała dziecka np. stopy i głowę)
Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu,
(dmuchamy w jedno i w drugie ucho dziecka)
kropi deszczyk: puk, puk, puk,
(delikatnie stukamy w jego plecy wszystkimi palcami)
deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup,
(klepiemy dziecko po plecach dłońmi złożonymi w „miseczki”)
a grad w szyby łup, łup, łup.
(lekko stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści)
Świeci słonko, (gładzimy wewnętrzną stroną dłoni ruchem kolistym)
wieje wietrzyk, (dmuchamy we włosy dziecka)
pada deszczyk.([z wyczuciem stukamy opuszkami palców w jego plecy)
Czujesz dreszczyk? (leciutko szczypiemy w kark)



Cykl tematyczny :   

„Czekamy na wiosnę”

Proszę o nauczenia dzieci metodą ze słuchu ( odtwarzanie całości piosenki, następnie jej 
fragmentów) piosenki pt. „Maszeruje wiosna”. Dołączam link, pod którym znajdziecie ten utwór.  
https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw  Po odsłuchaniu piosenki proszę o rozmowę z 
dziećmi na jej temat ( proszę zwrócić uwagę na wypowiedź dziecka, o której wspominałam w 
zadaniu na poniedziałek). Proszę również w rozmowie nawiązać do ostatniej wizyty w parku ( np. 
pytania dotyczące wyglądu parku, tego co się w nim zmieniło, czy wygląda tak samo itd.)

Proszę, aby każde dziecko  wykonało obrazek związany z tematyką wiosenną ( Moje pierwsze 
skojarzenie z wiosną)

Cykl tematyczny :   „Czekamy na wiosnę”

Proszę o utrwalanie piosenki „Maszeruje wiosna”, do której link znajduje się w zadaniach na 
wtorek. Proszę, aby do jej refrenu dzieci wspólnie z Wami  wykonało dowolną, swobodną  
interpretację ruchową.

Proszę o wspólne wykonanie wraz z dziećmi  z artykułów, materiałów, które posiadacie  w sali   
Marzannę i Gaika. Dołączam do zadania linki do stron i filmików pokazujące przykładowe sposoby
na wykonanie Marzanny. Z kolei Gaik w łatwy sposób można wykonać za pomocą gałązki, patyka, 
lub małego kijka i jego ozdobienie. Można owinąć go kolorowym papierem, bibułą,można również 
dokleić na jego końcówkę pocięte dłuższe kawałki bibuły czy materiału, tak aby swobodnie 
zwisały. Po powrocie do przedszkola proszę  o przyniesienie Marzanny i Gaika.

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw


https://www.youtube.com/watch?v=GqxpGHmEu14
https://zaradnakobieta.pl/1466.topienie-marzanny-jak-przygotowac-ja-samodzielnie
http://biegajacewalczaki.blogspot.com/2016/03/poradnik-jak-zrobic-marzanne.html

Proszę o przeczytanie wiersza pt. „Wiosna” autorstwa J.  Myślińskiej. Proszę, aby przed 
przeczytaniem powiedzieć dzieciom, aby uważanie słuchały i zapamiętały kolejność zdarzeniem w 
wierszu. Po jego odczytaniu proszę o to aby dzieci powiedziały po kolei jaka była kolejność 
zdarzeń. Wiersz można odczytać ponownie.  Wiersz dołączam pod zadaniem.

„Wiosna”  J. Myślińska

 „Wiosna słodko uśmiechnięta obudziła już zwierzęta,
ptakom gniazda zbudowała i potomstwo też im dała.
Potem wiosna nasza miła, ziemię całą ożywiła,
kwiatom kwitnąć rozkazała i roślinom zieleń dała.
Wreszcie chmurki przegoniła i słoneczko uwolniła,
 które świat ogrzewa mocno, gdy powietrze pachnie wiosną.”

Cykl tematyczny :   „Czekamy na wiosnę”

Proszę, aby wspólnie z dziećmi pobawić się w znane zabawy „Balonik”, „Mało nas”, „Karuzela 
czeka”, „Stary niedźwiedź”

Proszę, aby do woreczka włożyć pojedynczo różnego rodzaju przedmioty, rzeczy związane bądź  
kojarzące się z wiosną. Jeśli  takich przedmiotów nie posiadacie mogą być to dowolne przedmioty, 
które macie pod ręką w sali. Przypominam, aby były one bezpieczne dla dzieci. Zadaniem dzieci 
jest za pomocą zmysłu dotyku odgadnąć po włożeniu dłoni do woreczka jaki przedmiot znajduje się
w środku.

Proszę o powtórzenie informacji dotyczących  Wiosny z minionego tygodnia.  ( można odczytać 
wiersze, zaśpiewać piosenkę, przypomnieć o Marzannie i Gaiku). W tym celu dołączam odnośnik 
do strony, na której znajdują się „Wiosenne memory”. Polecam bo naprawdę sprawdza się podczas 
poranków  

https://drive.google.com/file/d/1WRsbyTyW8mS8AVRiF-uq9Jzim9CDuhFI/view

https://drive.google.com/file/d/1WRsbyTyW8mS8AVRiF-uq9Jzim9CDuhFI/view
http://biegajacewalczaki.blogspot.com/2016/03/poradnik-jak-zrobic-marzanne.html
https://zaradnakobieta.pl/1466.topienie-marzanny-jak-przygotowac-ja-samodzielnie
https://www.youtube.com/watch?v=GqxpGHmEu14

