
Piątek  27. 03. 2020 r. 

Trzylatki 

Kuba G, Antek, Staś, Ela, Gabrysia, Kuba O., Kinga, Natalka R. 

 

Temat: Wiosenna moda 
 

 

1. „Porwane chusteczki” – zabawa oddechowa. 

 

Dziecko dostaje mały kawałek chusteczki. W trakcie ulubionej muzyki dzieci 

tańczą i dmuchają na nie, aby nie spadło na podłogę. Opiekunowie mogą 

się przyłączyć i sprawdzić kto dłużej utrzyma chusteczkę w powietrzu. 

 

2. „Jaka to pora roku” – rozwiązywanie zagadek czytanych przez dorosłego:.  

 

Nadchodzi po zimie, znasz dobrze jej imię. 

Kroczy w kwiatów pąkach i promieniach słońca. (wiosna) 

 

O tej porze roku są najdłuższe dni,  

A słońce z wysoka grzeje nas i lśni. (lato) 

 

Przynosi deszcze, szarugi, dzień krótki a wieczór długi. 

Bociany wysyła za morze i jeża usypia w norze. (jesień) 

 

Jaka to pora roku, kiedy biało jest wokół? (zima) 

 

Jak ubieramy się latem, zimą, wiosną, jesienią? Dlaczego nasz ubiór zmienia 

się wraz z porą roku? Co może się stać, gdy ubierzemy się zbyt lekko lub 

zbyt ciepło? Gdzie i jak należy przechowywać swoje ubrania?  

 

Dzieci mogą obejrzeć film  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yYva6w_cZ8A 

 

 

3. „Wiosna w błękitnej sukience” – posłuchaj piosenki o wiośnie. 

 

https://miastodzieci.pl/piosenki/wiosna-w-blekitnej-sukience/ 

 

Z kolorowej kartki wytnij samodzielnie lub z pomocą kogoś starszego kształt 

sukni Pani Wiosny i ozdób ją stemplami wyciętymi z ziemniaka lub innymi, 

jeśli masz w domu. 

https://www.youtube.com/watch?v=yYva6w_cZ8A
https://miastodzieci.pl/piosenki/wiosna-w-blekitnej-sukience/


 

 

4. Film do utrwalenia wiadomości  

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=b6K4yDMGe1w  

 

 

Czterolatki 

Zosia, Hania W., Natalka P. 

 

Temat: Wiosenna moda 
 

 

1. „Porwane chusteczki” – zabawa oddechowa. 

 

Dziecko dostaje mały kawałek chusteczki. W trakcie ulubionej muzyki dzieci 

tańczą i dmuchają na nie, aby nie spadło na podłogę.  Opiekunowie mogą 

się przyłączyć i sprawdzić kto dłużej utrzyma chusteczkę w powietrzu. 

 

2. „Jaka to pora roku” – rozwiązywanie zagadek czytanych przez dorosłego: 

 

Nadchodzi po zimie, znasz dobrze jej imię. 

Kroczy w kwiatów pąkach i promieniach słońca. (wiosna) 

 

O tej porze roku są najdłuższe dni,  

A słońce z wysoka grzeje nas i lśni. (lato) 

 

Przynosi deszcze, szarugi, dzień krótki a wieczór długi. 

Bociany wysyła za morze i jeża usypia w norze. (jesień) 

 

Jaka to pora roku, kiedy biało jest wokół? (zima) 

 

Jak ubieramy się latem, zimą, wiosną, jesienią? Dlaczego nasz ubiór zmienia 

się wraz z porą roku? Co może się stać, gdy ubierzemy się zbyt lekko lub 

zbyt ciepło? Gdzie i jak należy przechowywać swoje ubrania?  

 

Dzieci mogą obejrzeć film  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yYva6w_cZ8A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY
https://www.youtube.com/watch?v=b6K4yDMGe1w
https://www.youtube.com/watch?v=yYva6w_cZ8A


 

3. „Wiosna w błękitnej sukience” – posłuchaj piosenki o wiośnie. 

 

https://miastodzieci.pl/piosenki/wiosna-w-blekitnej-sukience/ 

 

Z kolorowej kartki wytnij samodzielnie lub z pomocą kogoś starszego kształt 

sukni Pani Wiosny i ozdób ją stemplami wyciętymi z ziemniaka lub innymi, jeśli 

masz w domu. 

 

4. „Wiosenna orkiestra” –  przygotuj instrumenty, np. klocki, łyżki, pokrywki od 

garnków ( za zgodą mamy), pojemniki wypełnione ryżem  lub fasolą. Zaproś na 

koncert domowników i zagraj przy piosence, której słuchałeś wcześniej lub przy 

innej.  

 

 

5. Film do utrwalenia wiadomości  

 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=b6K4yDMGe1w  

 

 

 

Pięciolatki 

Kuba W., Piotrek, Wiktoria, Hania S., Borys, Róża, Bartek 

 

Temat: Wiosenna moda 
 

 

1. „Porwane chusteczki” – zabawa oddechowa. 

 

Dziecko dostaje mały kawałek chusteczki. W trakcie ulubionej muzyki dzieci 

tańczą i dmuchają na nie, aby nie spadło na podłogę.  Opiekunowie mogą 

się przyłączyć i sprawdzić kto dłużej utrzyma chusteczkę w powietrzu. 

 

2. „Jaka to pora roku” – rozwiązywanie zagadek czytanych przez dorosłego:.  

 

Nadchodzi po zimie, znasz dobrze jej imię. 

Kroczy w kwiatów pąkach i promieniach słońca. (wiosna) 

 

O tej porze roku są najdłuższe dni,  

https://miastodzieci.pl/piosenki/wiosna-w-blekitnej-sukience/
https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY
https://www.youtube.com/watch?v=b6K4yDMGe1w


A słońce z wysoka grzeje nas i lśni. (lato) 

 

Przynosi deszcze, szarugi, dzień krótki a wieczór długi. 

Bociany wysyła za morze i jeża usypia w norze. (jesień) 

 

Jaka to pora roku, kiedy biało jest wokół? (zima) 

 

Jak ubieramy się latem, zimą, wiosną, jesienią? Dlaczego nasz ubiór 

zmienia się wraz z porą roku? Co może się stać, gdy ubierzemy się zbyt 

lekko lub zbyt ciepło? Gdzie i jak należy przechowywać swoje ubrania? .  

 

Dzieci mogą obejrzeć film  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yYva6w_cZ8A 

 

 

2.  „Wiosenna szafa”  - na dużej kartce narysuj szafę z półkami, a na półkach 

ubrania, które możemy nosić wiosną. Po zakończeniu pracy możesz 

poćwiczyć składanie ubrań  i zrobić porządek w swojej szafie. 

 

 

3. „Wiosna w błękitnej sukience” – posłuchaj piosenki o wiośnie. 

 

https://miastodzieci.pl/piosenki/wiosna-w-blekitnej-sukience/ 

 

Z kolorowej kartki wytnij samodzielnie lub z pomocą kogoś starszego kształt 

sukni Pani Wiosny i ozdób ją stemplami wyciętymi z ziemniaka lub innymi, 

jeśli masz w domu. 

 

4.  „Wiosenna orkiestra” –  przygotuj instrumenty, np. klocki, łyżki, pokrywki 

od garnków ( za zgodą mamy), pojemniki wypełnione ryżem  lub fasolą. 

Zaproś na koncert domowników i zagraj przy piosence, której słuchałeś 

wcześniej lub przy innej.  

 

5. Karty pracy - wydrukuj i połącz w pary, pamiętaj o prawidłowej postawie ciała 

podczas pracy.   

 

http://przedszkolankowo.pl/wp-

content/uploads/2016/11/po%C5%82%C4%85cz-w-pary-ubrania.jpg  

 

6. Film do utrwalenia wiadomości  

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=yYva6w_cZ8A
https://miastodzieci.pl/piosenki/wiosna-w-blekitnej-sukience/
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/11/po%C5%82%C4%85cz-w-pary-ubrania.jpg
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/11/po%C5%82%C4%85cz-w-pary-ubrania.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY


https://www.youtube.com/watch?v=b6K4yDMGe1w  

 

 

 

Sześciolatki 

Magda J., Daria O., Emilia R., Miłosz M., Michał B., Jeremiasz Z., Wojtek Ż. 

 

Dzieci, które mają już w domu swoje książki mogą robić zadania związane z aktualną 

tematyką tygodniową. ( Plac zabaw, część 3,  karty pracy do tematu „Witaj wiosno” ).  

 

Temat: Wiosenna moda 
 

 

1. „Porwane chusteczki” – zabawa oddechowa. 

 

Dziecko dostaje mały kawałek chusteczki. W trakcie ulubionej muzyki dzieci 

tańczą i dmuchają na nie, aby nie spadło na podłogę.  Opiekunowie mogą się 

przyłączyć i sprawdzić kto dłużej utrzyma chusteczkę w powietrzu. 

 

2. „Jaka to pora roku” – rozwiązywanie zagadek czytanych przez dorosłego:.  

 

Nadchodzi po zimie, znasz dobrze jej imię. 

Kroczy w kwiatów pąkach i promieniach słońca. (wiosna) 

 

O tej porze roku są najdłuższe dni,  

A słońce z wysoka grzeje nas i lśni. (lato) 

 

Przynosi deszcze, szarugi, dzień krótki a wieczór długi. 

Bociany wysyła za morze i jeża usypia w norze. (jesień) 

 

Jaka to pora roku, kiedy biało jest wokół? (zima) 

 

Jak ubieramy się latem, zimą, wiosną, jesienią? Dlaczego nasz ubiór zmienia 

się wraz z porą roku? Co może się stać, gdy ubierzemy się zbyt lekko lub zbyt 

ciepło? Gdzie i jak należy przechowywać swoje ubrania? .  

 

Dzieci mogą obejrzeć film  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yYva6w_cZ8A 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b6K4yDMGe1w
https://www.youtube.com/watch?v=yYva6w_cZ8A


3. „Wiosenna szafa”  - na dużej kartce narysuj szafę z półkami, a na półkach 

ubrania, które możemy nosić wiosną. Po zakończeniu pracy  możesz poćwiczyć 

składanie ubrań  i zrobić porządek w swojej szafie. 

 

 

4. „Wiosna w błękitnej sukience” – posłuchaj piosenki o wiośnie. 

 

https://miastodzieci.pl/piosenki/wiosna-w-blekitnej-sukience/ 

 

     Z kolorowej kartki wytnij samodzielnie lub z pomocą kogoś starszego kształt 

sukni Pani Wiosny i ozdób ją stemplami wyciętymi z ziemniaka lub innymi, jeśli 

masz w domu. 

 

5. „Wiosenna orkiestra” –  przygotuj instrumenty, np. klocki, łyżki, pokrywki od 

garnków ( za zgodą mamy), pojemniki wypełnione ryżem  lub fasolą. Zaproś na 

koncert domowników i zagraj przy piosence, której słuchałeś wcześniej lub przy 

innej.  

 

 

7. Karty pracy - poprowadź po śladzie ołówkiem, pamiętaj o prawidłowej postawie 

ciała podczas pracy.   

 

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/szlaczki/szlaczki-l-4.pdf  

 

http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/11/po%C5%82%C4%85cz-

w-pary-ubrania.jpg – wydrukuj i połącz w pary. 

http://pl.colorkid.net/kolorowanki-pory-roku/kolorowanki-pory-roku-

wiosna#pop_up_view[pop]/7/ - wydrukuj i pokoloruj.  (dla chętnych) 

 

8. Film do utrwalenia wiadomości  

 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=b6K4yDMGe1w  

 

 

Potrzebne materiały: farby lub  kredki, kartki,  ołówek, stempelki wycięte  

z ziemniaka,  

 

https://miastodzieci.pl/piosenki/wiosna-w-blekitnej-sukience/
http://bystredziecko.pl/karty-pracy/szlaczki/szlaczki-l-4.pdf
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/11/po%C5%82%C4%85cz-w-pary-ubrania.jpg
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/11/po%C5%82%C4%85cz-w-pary-ubrania.jpg
http://pl.colorkid.net/kolorowanki-pory-roku/kolorowanki-pory-roku-wiosna#pop_up_view[pop]/7/
http://pl.colorkid.net/kolorowanki-pory-roku/kolorowanki-pory-roku-wiosna#pop_up_view[pop]/7/
https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY
https://www.youtube.com/watch?v=b6K4yDMGe1w

