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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „ŻABEK” I „PSZCZÓŁEK" 

DATA: 01.04.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, Marta 

Gołojuch 

 

Temat: Kolory wiosny 

Cele ogólne: 

• utrwalanie nazw kolorów, 

• ćwiczenie umiejętności liczenia i porównywania, 

• rozwijanie sprawności ruchowej. 

 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

• nazywa kolory, 

• stosuje słowa: więcej, mniej, 

• uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych. 

 

I CZĘŚĆ DNIA 

 

 Zabawa ćwicząca sprawność ręki – Układanka guziczkowa. 

Układanki guziczkowe lub kolorowe kółka z papieru. 

Dzieci układają wzory kwiatowe, wtykając guziczki/grzybki w podstawę lub 

układając kwiatki z kół z kolorowego papieru.  

 Zabawa dydaktyczna utrwalająca nazwy pierwszych wiosennych kwiatów  

Kolorowe obrazki pierwszych wiosennych kwiatów: krokusa, przebiśniegu, 

sasanki. Nazywanie kwiatów , nazywanie kolorów. 

 

II CZĘŚĆ DNIA 

 

 Zabawa dydaktyczna Liczenie nasion. 

Patyczki do lodów lub pęsety, nasiona: grochu, fasoli, bobu, kukurydzy. 

Rodzic. rozsypuje na stoliku wymieszane nasiona: grochu, fasoli, bobu. Dzieci za 

pomocą patyczków lub pęset rozdzielają je na poszczególne rodzaje, opisują 

różnice w ich wyglądzie, wielkość, kolor, kształt. 

Następnie segregują nasiona zgodnie z poleceniami R., układają z nich szeregi, 

określają na oko, których jest więcej, i sprawdzają, np. łącząc je w pary. Liczą 
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ziarna z poszczególnych grup i mówią: Tu jest więcej, a tu jest mniej. Tworzą 

rytmy – powtarzające się czteroelementowe sekwencje: groszek – fasolka – bób 

– kukurydza. Układają kwiatki, np.: kładą ziarna grochu wokół ziarna bobu  

i odwrotnie, oraz liczą płatki i mówią, których jest mniej. 

 Doświadczenia z nasionami. 

Nasiona: grochu, fasoli, bobu, kukurydzy, plastikowe kubeczki, wata lub 

lignina, dzbanek z wodą.  

Dzieci wkładają watę lub ligninę do plastikowego jednorazowego kubeczka. 

Nalewają do niego tyle wody, by była wilgotna. Odliczają trzy dowolnie wybrane 

nasiona, wkładają je do środka. Ustawiają kubeczki przy oknie (w kąciku 

przyrody) i obserwują kiełkowanie nasion. Przez najbliższy czas prowadzą 

obserwacje przyrodnicze. Dzielą się swoimi spostrzeżeniami, oglądają kiełkujące 

nasiona przez lupę, dokumentują zmiany, wykonując rysunki. Nazywają części 

roślin – korzenie, liście, łodyga. 

 Wykonanie grzechotek z plastikowych butelek i nasion. 

Małe, plastikowe butelki po napojach (z zakrętkami), nasiona: grochu, fasoli, 

bobu, kolorowa taśma izolacyjna, nożyczki. 

Dzieci wsypują nasiona do butelek, które zakręcają. Potrząsają butelkami  

z ziarnami i słuchają, jakie dźwięki wydają powstałe grzechotki. 

 

III CZĘŚĆ DNIA 

 

 Zabawa ruchowa – „Cebula, cebula...” 

Rodzic mówi: Cebula, cebula, czosnek, czosnek, zbudowali sobie mostek.  

A w tym mostku była dziura – zamieszkała tam cebula! Zabawa podobna do 

zabawy: Budujemy mosty….  

 Zabawa dydaktyczna – „Co kryje cebula?” 

Cebula z wykiełkowanym szczypiorem i z korzeniami, papier, flamaster, farba 

zielona, łupiny z cebuli. 

Dziecko ogląda cebulę, nazywa jej części składowe: szczypior, cebula, korzenie. 

Następnie na arkuszu papieru rysuje roślinę z pomocą rodzica, cebulę wykleja 

łupinami z prawdziwej cebuli, szczypior maluje farbami. 
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