
Wtorek 31.03.2020 – Temat: „Wiosna na łące”. 

Witam serdecznie, ciekawa jestem czy któryś mój przedszkolak posadził cebulkę? 

Jeszcze nikt nie pochwalił się zdjęciem. A oto moje cebulki  

 
Wasza kochana mama albo tata pomogą wam posadzić cebulkę, ale o podlewaniu wodą 

musicie pamiętać sami. Jak widać moją trzeba podlać, bo szczypiorek rośnie i wypija wodę. 

 

 

Dziecko: 

• bawi się w dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 – 5latek, 

• wymienia wybrane zwierzęta mieszkające na łące, 

• aktywnie uczestniczy w życiu rodziny 

 śpiewa. 
 

Zachęcam, by dziecko dzisiaj trochę pośpiewało. W domu od razu będzie weselej 

  „Kiedy wiosna przyjdzie do nas” (jak dziecko nie pamięta słów i melodii 

www.youtube.com). 

 

http://www.youtube.com/


•• Zabawa Szukamy rymów do wiosennych słow. Jest to trudna zabawa dla dzieci, ale ćwiczy 

słuch fonematyczny, pamięć. 

Domownik: wymawia słowa kojarzące się z wiosną, a dziecko podaje do nich rymy. 

wiosna – sosna, radosna 

skowronek – dzwonek 

sasanka – pisanka 

krokus – hokus-pokus… 

•• Karta pracy, cz. 3, s. 54. 

Zaznaczanie drogi Ady i Olka do kwiatów. Nazywanie kwiatów. Rysowanie kwiatów po 

śladzie, 

bez odrywania kredki od kartki. 

 

 Zabawa matematyczna – Wiosna na łące. 

•• Rozmowa na temat zwierząt, które mogą powitać wiosnę na łące. 

−− Które zwierzęta mieszkające na łące mogą powitać wiosnę? Dlaczego? 

•• Słuchanie nazw zwierząt  

motyl, biedronka, bocian, konik polny, skowronek, kret. 

Dziecko powtarza wyrazy, dzielą na sylaby, na głoski – m-o-t-y-l, b-i-e-d-r-o-n-k-a. 

 

•• Zadania matematyczne – Motyle i kwiaty. 

Liczmany, np. klocki, kredki. 

 

Pewnego dnia zakwitły na łące 2 stokrotki; następnego dnia zakwitły jeszcze 3. Ile stokrotek 

zakwitło na łące? 

 

Dziecko układa liczmany, liczy je i odpowiada na pytanie. 

Dziecko układa działanie : 

2 + 3 = 5 

odczytuje je i odpowiada na pytanie. 

Tak samo postępują przy kolejnych zadaniach. 

−− Na łące rosło 8 stokrotek. Dzieci zerwały 4 stokrotki. Ile stokrotek zostało? 

−− W słoneczny dzień nad łąką fruwały 4 motylki cytrynki. Za chwilę przyleciało jeszcze 6 

motylków. 

Ile motylków fruwa teraz nad łąką? 

−− Na kwiatach siedziało 10 motylków cytrynków. 3 motylki odfrunęły. Ile motylków zostało 

na kwiatach? 

•• Karta pracy, cz. 3, s. 55. 

Przedstawianie sytuacji ukazanych na obrazkach za pomocą liczmanów. Odpowiadanie na 

pytania. Rysowanie po śladzie drogi pszczoły do ula. 

 

•• Zabawa ruchowa – Mieszkańcy łąki. W przedszkolu bawilibyśmy się tak: 

 

  trzy grupy: żabki, motylki i bociany (emblematy zwierząt). Każda grupa 

zwierząt reaguje ruchem na swój akompaniament. Np. żabki – skaczą w przysiadzie, 

kiedy usłyszą kołatkę; motylki – biegają, machając palcami jak skrzydełkami na wysokości 

ramion, przy dźwiękach grzechotki; bociany – chodzą, unosząc wysoko kolana, z rękami 

wyciągniętymi w bok, i poruszają nimi jak skrzydłami, przy akompaniamencie bębenka. 

Podczas powtórzeń zabawy dzieci zamieniają się rolami. 

 

•• Zabawa ruchowa Bociany. 



 

Dziecko jest bocianem. Biega po łące, machając rękami jak skrzydłami. Na mocne uderzenie 

przez dorosłego np. w pokrywki zatrzymuje się, staje na jednej nodze i naśladuje głos 

bociana: kle, kle, kle. Dwa uderzenia w pokrywki są sygnałem do ponownego ruchu. 

•• Zabawa ruchowa – Wiosenne przebudzenia. 

 

Dziecko przykuca w rozsypce – jest roślinka, która wkrótce przebudza się z zimowego snu. 

Przy delikatnych dźwiękach pokrywek dorosły chodzi po pokoju jako – wiosna 

– i dotykiem dłoni budzi dziecko do życia. Dziecko wolno podnosi się i przybiera dowolną 

pozę przypominającą kwiat lub drzewo. 

 

•• Opowieść ruchowa połączona z ćwiczeniami ortofonicznymi – Wiosno, gdzie jesteś? 

Dziecko naśladuje czynności i odgłosy, o których opowiada dorosły. 

Olek nie mógł się doczekać nadejścia wiosny. Postanowił wyjść do ogrodu i jej poszukać 

(maszeruje w różnych kierunkach). Zobaczył drzewa z pąkami, delikatnie poruszające się na 

wietrze(naśladuje poruszające się drzewa i ich szum). W oddali usłyszał śpiew ptaków 

(naśladują śpiew ptaków). Nad domem krążyły dwa bociany (biega z szeroko rozłożonymi 

rękami), a potem brodziły po trawie, wysoko ponosząc nogi, i rozglądały się w poszukiwaniu 

żabek(maszeruje z wysokim unoszeniem kolan, rozgląda się na boki). Klekotały cichutko, aby 

ich nie spłoszyć (cicho naśladuje klekot bocianów). Żabki zauważyły niebezpieczeństwo i 

skakały w rożnych kierunkach, aby się ukryć (naśladuje żabie skoki). Nawoływały się cichutko 

(cicho kumka), aby nie zwrócić na siebie uwagi. Było ciepło i przyjemnie. Olek przeciągnął 

się, aby rozprostować kości (przeciąga się). Nagle nad uchem usłyszał ciche bzyczenie. To 

pszczoła krążyła nad jego głową (naśladuje brzęczenie pszczoły). Chłopiec przestraszył się. 

Zaczął uciekać. Wymachiwał rękami, aby ją odgonić (biega i wymachuje rękami). Nagle jego 

uwagę zwróciły kolorowe kwiaty. Olek pochylił się i je powąchał (naśladuje wąchanie 

kwiatów), a potem głośno kichnął (kicha: aaa… psik!). „Nie muszę już dalej szukać wiosny” 

– pomyślał zadowolony, a potem, uśmiechnięty, wrócił do domu (maszeruje, uśmiechając się 

do siebie). 

 


