
 

PONIEDZIAŁEK– 12.04.2021 r. 

 

Temat dnia: „Witaj, wiosno” 
 

Zadanie 1. 

Ułóż z figur geometrycznych „Wiosenna pobudka” – tworzenie kompozycji z 

figur geometrycznych według wzoru. Jeśli nie masz figur geometrycznych 

powycinaj wspólnie z osobą dorosłą z papieru kolorowego. Po każdym ułożeniu 

dziecko określa, ile i jakich klocków  wykorzystało w swojej kompozycji.  

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Zadanie 2. 

Rodzic zaprasza do wysłuchania wiersza „Przyjście wiosny”  

Jan Brzechwa link poniżej - rozmowa,  Po wysłuchaniu wiersza dziecko 

opowiada, o czym był wiersz i jakie było zakończenie tej historii. W czasie 

powtórnej recytacji spoglądają, na rozkładówkę w kartach pracy  KP3 S. 

66 – 67 i starają się odnaleźć pojazdy wymienione w wierszu. Liczą ile 

pojazdów proponowały zwierzęta. Wskazują i nazywają wymienione w 

wierszu zwierzęta i ptaki, które rozmawiały o wiośnie.  

 

               

 

                  https://www.youtube.com/watch?v=dEnCjkrCJ-Y 



 

 

Zadanie 3. 

Zabawa ruchowa „Kolorowa wiosna”- zabawa orientacyjno- 

porządkowa. Zapraszamy do zabawy całą rodzinkę. 

 Zabawę rozpoczyna rodzic, wcielając się w rolę wiosny(zakłada zieloną 

apaszkę albo bierze do ręki sylwetę Pani wiosny) i odwraca się tyłem do 

uczestników, które stoją tuż za nim w zwartej rozsypce. Wiosna mówi: 

Przyniosłam kolor czarny jak jaskółki. Uczestnicy rozbiegają się aby 

dotknąć czegoś czarnego w pomieszczeniu. W tym czasie wiosna mówi: 

Raz, dwa, trzy, Wiosna patrzy! I odwraca się. Uczestnik, który nie zdążył 

znaleźć  koloru czarnego, zostaje Wiosną i podaje kolejny kolor, np. 

Przyniosłem kolor żółty jak słońce, biały jak przebiśniegi itp. Zasadą jest, 

aby kolory się nie powtarzały.  Miłej zabawy. 

 

Zadanie 4. 

 

Zadaniem przedszkolaków jest podzielenie nazw obrazków na głoski, 

wybranie z każdego  słowa głoski, którą wskazuje cyfra, i ułożenie 

odpowiadającej jej litery. Litery układane są zgodnie z kolejnością 

obrazków. Potem dziecko odczytuje hasło: ,,WIOSNA” 
 

1                         2                             6                      5                       3                             4 

 

 
 

 

 

 

1- WIANEK            

2- PIŁKA 

6- BIEDRONKA 

5 – PARASOL 

 3- KANAPKA 

4- KOMAR  

 



   Zadanie 5. 

Wiosenne muzykowanie - własny taniec do piosenki „Kle kle boćku”. 

tps://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM 

 

 

                Zadanie 6. 

          „Małe pogaduchy” – rozwijanie rozpoczętej myśli: 

• Wiosna sprawia, że….. 

• Wiosenna pogoda jest….. 

• Spacerując wiosną można zobaczyć…… 

 

                  Zadanie 7. 

 

Zabawa „Wiosenne rymowanki”. Dzieci tworzą rymy do podanych zdań: 

• Przez deszczyk pokropione rosną listeczki ….….(zielone) 

• Zajączki kicają i trawki ……… (szukają) 

• Na gałęzi siedzi wrona, czarna wrona bez ……… (ogona) 

• Nad stawem żabki kumkają, przed bocianem się….. (chowają) 

• Bocian ma ostro zakończony dziób ….. (czerwony) 

 
 

 

                        
               Pozdrawiamy  ciocia Mariola i Gosia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


