
Tematyka kompleksowa: Wiosna, wiosna.  

poniedziałek 30.03.2020  

Doskonalimy: ogólną sprawność i zwinność fizyczną dziecka, orientacje w przestrzeni, 

samoobsługę. Wzmacniamy wiarę  w możliwości dziecka podczas pokonywania zadań 

ruchowych. 

1.Opowieść ruchowa.  

Proszę przygotować przeszkody (zwinięty koc -leżące drzewo;  tunel lub krzesła połączone 

sznurkiem; kilka gazet -kałuże), następnie rozstawić je w pomieszczeniu. Dziecko obrazuje 

za rodzicem treść opowieści: 

 

 

 

„Wyszły dzieci na spacerek, szły ścieżką pośród łąki, na której wysoko rosła trawa /dziecko 

maszeruje w miejscu, wysoko unosi kolana, ręce poruszają się na przemian wzdłuż tułowia/. 

Szukały oznak wiosny rozglądając się wokół siebie –raz w prawo, raz w lewo, znów w prawo 

i w lewo /dłoń do czoła i obrót w odpowiednią stronę/. Na ścieżce leżało zwalone drzewo, 

dzieci musiały je przekroczyć /dziecko przechodzi nad zwiniętym kocem/. Wtem zerwał się 

gwałtowny wiatr i zakołysał koronami nieopodal rosnących drzew /dziecko zatrzymuje się                  

i naśladuje ruch drzew na polecenie rodzica raz wolno, raz szybko/. Wiatr tak zgiął gałęzie, 

że dzieci musiały iść na kolanach pod nimi /przechodzenie pod tunelem, czworakowanie/. 

Spadł deszcz i powstały kałuże. Zadowolone dzieci przeskakiwały je ze śmiechem /dziecko 

obunóż przeskakuje gazety/. Nagle -niebo pociemniało i znów zerwał się wiatr i zaczął padać 

śnieg /naśladowanie padającego śniegu –kręcenie się powoli wokół własnej osi/. Najpierw 

malutkie płatki, a potem coraz większe i większe. Zawierucha śniegowa zaskoczyła dzieci,                

i nie miały one gdzie się schować, więc zaczęły się otrzepywać ze śniegu /naśladowanie 

strzepywania śniegu z ubrania i potupywanie nogami/. Padający śnieg był bardzo biały                        

i lepki, więc dzieci zabawiły się w „śnieżną bitwę /zbieranie gazet i tworzenie z nich kul , 

rzucanie raz lewą, raz prawą ręką/. Na koniec marcowego spaceru dzieci położyły się na 

śniegu i zrobiły „orła”.  

 

Po opowieści i wykonaniu wszystkich zadań, dziecko odkłada użyte przedmioty na swoje 

miejsce.  



wtorek 31.03.2020  

Kształtujemy uważne słuchanie ze zrozumieniem. Wzbogacamy słownictwo oraz wiadomości 

na temat wiosny. Rozwijamy logiczne myślenie.  

1.Obejrzyj film pt. „Wiosna - pierwsze oznaki w przyrodzie” 

Link do filmu:  https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY 

 

Porozmawiajcie na temat filmu. Pytania pomocnicze: 

- Ile jest pór roku? Wymień ich nazwy. 

- Po czym rozpoznajemy wiosnę? 

- Co robią owady i zwierzęta? 

- Jakie ptaki wracają z ciepłych krajów? Wymień ich nazwy. 

- Co się dzieje z lodem na wiosnę? 

- Jaka roślina zakwita najszybciej? 

- Podaj nazwę drzewa na którym rosną bazie? 

- Wymień nazwy pierwszych wiosennych kwiatów. 

 

2. Rodzicu przeczytaj dziecku następujące zagadki: 

 „Sympatyczny to jest stworek, fruwający muchomorek. 

Na czerwonym pancerzyku, czarnych piegów ma bez liku.” 

 

„Choć  zwierzak zeń niewielki, to na grzbiecie ma igiełki. 

Gdy jesieni czas nastanie, w liściach mości swe posłanie.”  

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY


„Są żółte jak kaczuszki, myślicie że maja nóżki… 

Nie wcześnie, chłodną wiosną na mokrej łące rosną.” 

 

3. Poniżej zadanie dla chętnych dzieci…(technika dowolna) 

 

 

 

 

 



środa 01.04.2020 

Poznajemy obraz graficzny litery Z, odwzorowujemy literę według instrukcji rodzica. 

Doskonalimy koordynację wzrokowo – ruchową, precyzyjne ruchy rąk.  

 

1.Prezentacja kształtu litery Z przez rodzica, objaśnienie kierunku pisania (zgodnie ze 

strzałkami). 

 

2. Pisanie w piasku. Przygotowujemy: tackę (może być styropianowa lub inne naczynie np. 

talerz), piasek lub inny sypki produkt np. kasza), kartkę z dużą literą Z. 

 

- Dziecko siedzi na dywanie po turecku (siad skrzyżny);  

- wsypuje do tacki piasek, ustawia przed sobą; 

- nad tacką jest kartka z literą Z;  

- dziecko kreśli palcem wskazującym w powietrzu, wypowiadając jaka to litera; 

- potem na tacy z piaskiem (zgodnie z kierunkiem strzałek) -rodzic sprawdza; 

- przedszkolak wyrównuje piasek całą dłonią i powtarza czynność. 



czwartek 02.04.2020 

 

1.Określamy i przeliczamy liczebność zbiorów. Porównujemy który zbiór ma najwięcej 

elementów, a który najmniej. Doskonalimy percepcję słuchową i wzrokową. 

 

- który ze zbiorów jest największy (policz ile ma elementów), a który najmniejszy?  



2. Nazwij obrazki  -głośno powtórz.  Wskaż te których nazwy zaczynają się na: ZA, ZE, ZU 

 

 

 

 

                      

   

 

 



piątek 03.04.2020  

Rozwijamy zainteresowania przyrodnicze dotyczące sposobu hodowania roślin, utrwalamy 

wiadomości na temat niezbędnych warunków do rozwoju roślin. Ćwiczymy koncentrację 

uwagi. 

1.Hodujemy rzeżuchę. 

Przygotuj: pojemnik na hodowlę, watę, naczynie z wodą, nasiona rzeżuchy (lub fasoli). 

 

Obejrzyj krótki filmik a następnie zrób to sam/sama w domu. Poniżej link: 

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

Po wykonaniu zadania, porozmawiaj z rodzicem o tym co jest niezbędne do tego aby roślina 

urosła. Odstaw w słoneczne miejsce hodowlę i posprzątaj pozostałe rzeczy.  

2. Znajdź 5 różnic między obrazkami. 

https://czasdzieci.pl/pliki_dz/kolorowanki/dd_68_614.jpg 
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