
MALINKI  30.03 – 3.04.20r. 

30.03.2020r. (poniedziałek) 

Zadanie nr 1. 

Rodzic czyta list od Pani Wiosny a następnie zadaje zamieszczone poniżej zagadki – 

rozwijamy zdolność logicznego myślenia i poznajemy oznaki wiosny. 

Drogie dzieci! 

Tak bardzo cieszę się, że mogłam do Was napisać. Często przelatując z wiosennym 

wietrzykiem obok przedszkola, zaglądałam do waszej sali i widziałam jak grzecznie się 

bawicie. Bardzo was polubiłam. Witam wszystkich ciepłym, pogodnym słonkiem, śpiewem 

ptaków, klekotem boćków, wesołym rechotem żab i ciepłym oddechem wietrzyka. Jest coraz 

cieplej. W ogrodach kwitną kolorowe kwiaty. Przesyłam dla Was ciepłe, słoneczne całuski i 

gorące uściski. Cieszmy się i weselmy wspólnie. Przesyłam wam karty z zagadkami i 

zabawami. Życzę miłej zabawy! 

P.S. – Gdy rozwiążecie zagadki, dowiecie się jakie są moje symbole. 

Wiosna  

Powrócił do nas z dalekiej strony, 

Ma długie nogi i dziób czerwony. 

Dzieci się śmiały, gdy go witały, 

Żabki płakały przez dzionek cały (bocian) 

 

Tak jak muchomorek w kropki ma spódnicę, 

nie walczę z muchami, chętniej zjadam mszyce. 

Wysyłają ja do nieba po kawałek chleba. (biedronka) 

 

Tu cytrynek, tam paź królowej, 

Wszędzie piękne, kolorowe. 

Lekko unoszą się nad łąką, 

Gdy tylko zaświeci słonko. (motyle) 

 

Jeszcze wszystko uśpione jeszcze nic nie rośnie, 

A on śnieg przebija i mówi o wiośnie. (przebiśnieg) 

Gdy rozwiążecie zagadki, narysujcie jedną z oznak wiosny  

(bociana, przebiśnieg, biedronkę lub motyla). Powodzenia!   



31.03.2020r. (wtorek) 

Zadanie nr 1. 

Połącz w pary takie same obrazki – ćwiczymy spostrzegawczość oraz zdolność logicznego 

myślenia. 

 



01.04.2020r. (środa) 

Zadanie nr 1. 

Motyl z rolki od papieru toaletowego – rozwijamy wyobraźnię i myślenie twórcze, 

doskonalimy umiejętności manualne, poznajemy i stosujemy różne techniki plastyczne. 

Potrzebne będą:  

 Rolka od papieru toaletowego 

 Farby/flamastry/kredki 

 Papier  

 Klej 

 Nożyczki  

 Szablon skrzydeł motyla –  

dostępny w załącznikach 

 Różne znalezione w domu ozdoby:  

cekiny, guziki, bibuła  itp. 

Etapy pracy: 

 Malujemy rolkę dostępnymi materiałami (farby/flamastry/kredki); 

 Wycinamy skrzydła motyla i ozdabiamy je według własnego pomysłu (możemy użyć 

do tego znalezionych w domu ozdób: cekinów, guzików itp.); 

Jeżeli używaliśmy farb, pozostawiamy elementy do wyschnięcia  

 Na rolce dorysowujemy oczy i buzię naszego motyla; 

 Przyklejamy rolkę do skrzydeł (tak, jak na zamieszczonym obrazku). 

Podczas wykonywania pracy można zainspirować się filmem    

https://www.youtube.com/watch?v=BEcpoC2Va2A&t=10s  

Miłej pracy!  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BEcpoC2Va2A&t=10s


02.04.2020r. (czwartek) 

Zadanie nr 1.  

Narysuj drogę biedronki po śladzie kreskowanym. – ćwiczymy umiejętności 

grafomotoryczne oraz rozwijamy koordynację wzrokowo – ruchową. 

                  



03.04.2020r. (piątek) 

Zadanie nr 1. 

Masujemy swoje ciało – pobudzamy zmysł dotyku oraz rozwijamy koncentrację. 

Rodzic czyta rymowankę i wspólnie z dzieckiem obrazuje gestami jej treść. Pod koniec 

rymowanki, gdy dzieci masują stopy – siadają na dywanie, a następnie kładą się w dowolnej 

pozycji i odpoczywają. 

Masujemy swoje ciało 

(Jolanta Siuda - Lendzion) 

Masujemy swoje paluszki 

delikatnie niczym muszki. 

Masujemy dłonie całe, 

choć są jeszcze bardzo małe. 

Masujemy swoje rączki, 

strzepujemy z nich pajączki. 

Masujemy długą szyję, 

którą mama dziś umyje. 

Masujemy swoje brzuchy, 

niczym misie łakomczuchy. 

Masujemy swoje nogi, 

od góry aż do podłogi. 

Masujemy swoje stopy, 

które robią mocne kopy. 

Gdy ciało wymasujemy, 

chwilę w ciszy odpoczniemy. 

  



Załączniki: 

Zadanie na środę: szablon skrzydeł motyla. 

 


