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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „MOTYLKI” 6–LATKI 

 

DATA: 23.03.2020r. 

 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Rzeszutek 

 

 

Temat: „Kolory wiosny”. 

 

Cele główne: 

• rozwijanie mowy,  

• poznawanie oznak wiosny, 

 

1. Zabawa dydaktyczna: „Czy znamy te pory roku?” 
 

Rodzice wspólnie z dzieckiem z kolorowego papieru wykonują makietę dwóch 
drzew, drzewa kojarzące się z porami roku- zimą i wiosną. Dziecko nazywa 
oznaki charakterystyczne dla tych pór roku z kolorowych gazet wycina obrazki 
kojarzące się z daną pora roku i umieszcza je pod odpowiednim drzewem, np. 
zima: bałwan, sanki, narty, szalik, rękawiczki; wiosna: krokusy,  przebiśniegi, 
bocian, bazie na drzewie, drzewo z liskami. 

 
2. Zabawy ruchowe: 

 
 Zabawa ruchowa „ Przebudzone pszczółki”. 

Dziecko jest pszczółką. Porusza się po pokoju w rytmie wystukiwanym przez 
rodzica na dowolnym instrumencie muzycznym, cichutko bzycząc i machając 
skrzydełkami (palcami dłoni) na wysokości ramion. Podczas przerwy  
w muzyce przykuca.  

 

 Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała – „Słonko wschodzi i zachodzi”. 

Dziecko stopniowo podnosi się z przysiadu do stania, wyciąga ręce w górę  
i obraca się wokół własnej osi – słonko wstało i świeci, następnie powoli wraca 
do przysiadu i kuli się – słonko zaszło. 

 

 Zabawa ruchowa z elementem równowagi – „Bociany na łące”. 

Dziecko jest  bocianem. Chodzi po łące, wysoko unosząc kolana. Co pewien czas 
zatrzymuje się, staje na jednej nodze, wystawia złączone dłonie przed siebie, 
rytmicznie porusza nimi jak dziobem i powtarza: Kle, kle, kle, żabki mi się chce. 
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 Zabawa ruchowa z elementem podskoku – „Przestraszone żabki”. 

Dziecko jest żabką i Naśladuje skoki żabek. Uderzenie w dowolny instrument 
muzyczny  jest sygnałem, że zbliża się bocian. Przestraszona żabka 
nieruchomieje. Dwa uderzenia w dowolny instrument muzyczny jest sygnałem, 
że bocian odszedł, i żabka może skakać dalej. 

 

Na koniec zabaw ruchowych dziecko maszerując rytmicznie wypowiada słowa: 

Wiosenko, wiosenko, zielona panienko, przybywaj z daleka, już dłużej nie 

zwlekaj. 

 

3. Słuchanie przez dziecko wiersza Bożeny Głodkowskiej pt. „Wiosna i moda”. 
 

 Wiersz czyta rodzic; 
 Słuchanie wiersza poprzedza zabawa: „Jaka jest wiosna?”. 
 

Rodzic cicho wypowiada kolejne litery alfabetu, a dziecko w dowolnej chwili 
mówi: stop. Dziecko podaje określenie, jakie według niego pasuje do wiosny. 
Musi ono zaczynać się na głoskę, na której zatrzymał się rodzic, np.: k – wiosna 
jest kolorowa; p – wiosna jest pachnąca; s – wiosna jest słoneczna; r – wiosna 
jest radosna… 

 

 Słuchanie wiersza Bożeny Głodkowskiej pt. „Wiosna i moda”. 
 

Pod koniec zimy wiosna 

wyjęła żurnali stosik. 

– W co mam się ubrać? – dumała 

– co w tym sezonie się nosi? 

 

Założyć sukienkę w kropki?  

A może golf? No i spodnie?  

Co wybrać, by być na czasie  

i nie wyglądać niemodnie? 

 

Torebkę wziąć czy koszyczek?  

Na szyję apaszkę cienką,  

na głowę – kapelusz z piórkiem 

czy lepiej beret z antenką? 

(W tym czasie... – Gdzież ta wiosna? 

pytali wszyscy wokół. 

Zaspała? Zapomniała? 

Nie będzie jej w tym roku?) 

 

I przyszła w zielonych rajstopach, 

w powiewnej złocistej sukience 

i miała wianek z pierwiosnków, 

a w ręce trzymała kaczeńce. 

 

Pachniała jak sklep z perfumami – 

wszak była calutka w kwiatach,  

sypała płatkami jak deszczem –  

i tak już zostało do lata. 

 

 Po zakończonym czytaniu wiersza, rodzic przeprowadza rozmowę  
z dzieckiem: 

 Jaki problem miała wiosna? 

 W co postanowiła się ubrać? 

 Jak wyglądała? 
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 Dziecko wypowiada się na temat:  

 Jakie kolory kojarzą się z wiosną? 

 Dlaczego? 
 

 Zabawa słowna pod hasłem: Jak wyglądałby świat, gdyby wszystko było 

zielone? 
 

4. Proszę rodziców o pomoc dziecku w wypełnieniu Karty pracy, cz. 3, s. 52–

53.  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf 

 
5. Propozycja zabaw na świeżym powietrzu: 

 

 Poszukiwanie oznak wiosny; 

 Obserwację można przeprowadzić na podwórku. Dziecko wyposażamy  
w lupę lub w szkło powiększające i zachęcamy do poszukiwania oznak 
wiosny; 

 Przyglądanie się krzewom i drzewom; 

 Słuchanie śpiewu ptaków, obserwowanie ich zachowania; 

 Przyglądanie się pączkom na krzewach i kiełkującej trawie przez lupę; 

 Oglądanie (jeżeli są) wiosennych kwiatów przez lupę; 

 

6. Rozmowa na temat prowadzonych obserwacji: 
 

 Czy świat oglądany przez lupę wygląda tak samo jak w rzeczywistości? 

 Czy to prawda, że przez lupę widać dokładniej? 

 Czy teraz ptaki zachowują się inaczej niż zimą? 
 

7. Poprzez zabawę proszę rodziców o pomoc dziecku w odkrywaniu litery ł: 
małej i wielkiej i uzupełnienie Kart pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery 

i liczby, cz.2,s. 46 -49. 

 

Życzę wszystkim dzieciom i ich rodzinom miłego dnia, dużo zdrowia 
i fajnej rodzinnej zabawy.  

 
Zachęcam również do skorzystania z ćwiczeń logopedycznych zamieszczonych na 
stronie internetowej naszej szkoły przez szkolnego logopedę panią mgr Jolantę 
Szmagałę w zakładce logopeda. Poniżej znajdują się bezpośrednie linki do 
ćwiczeń: 

1) https://zsmedgl.pl/wp-content/uploads/2019/11/gimnastyka.pdf 
2) https://zsmedgl.pl/wp-content/uploads/2020/03/Drodzy-Rodzice-i-

Drogie-Dzieci-Medynia-G%C5%82ogowska.pdf 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf
https://zsmedgl.pl/wp-content/uploads/2019/11/gimnastyka.pdf

