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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „BIEDRONKI" 

 

DATA: 23.03.2020r. 

 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Kuźniar 

 

 

Temat: Marcowa pogoda 

1. Oglądanie przez lupy i szkła powiększające gałązek z baziami – wierzbowymi 
i leszczynowymi – porównywanie i opisywanie ich wyglądu. Wyjaśnienie, że 
pojawienie się bazi na gałązkach jest jedną z pierwszych oznak nadchodzącej 
wiosny. Dzieci oglądają bazie przez lupy i szkła powiększające. Dotykają ich 
i opisują swoje wrażenia. Następnie porównują sposób osadzenia bazi na 
gałązkach. Sprawdzają, gdzie jest ich więcej.  

 

2. Założenie zielonego ogródka. Ziarna fasoli czy cebulka, gaza, plastikowy 
pojemnik (przezroczysty) lub słoik, gumka recepturka, konewka. Razem  
z dzieckiem ustalenie, co jest potrzebne roślinom do rozwoju, a następnie 
wspólne wybieranie odpowiedniego miejsca. Założenie hodowli fasoli, 
cebuli. Górną część pojemnika lub słoika zakrywamy gazą, a następnie,  
z pomocą dziecka, mocujemy ją za pomocą gumki recepturki. Dziecko 
kładzie na środku gazy fasolę i wlewa do pojemnika lub słoika wodę tak, aby 
fasola czy cebulka była w niej lekko zanurzona. Odstawienie hodowli  
w wyznaczone słoneczne miejsce. Zachęcenie dzieci do codziennego 
obserwowania rośliny oraz dbania o to, aby fasola czy cebulka zawsze miała 
odpowiednią ilośd wody. Można także założyd hodowlę rzeżuchy na ligninie.  
 

3. Słuchanie wiersza E. Stadtmüller pt. „Pokaż, pokaż, marcu, co tam mieszasz 

w garncu”:  

 

– Pokaż, pokaż, marcu, 

co tam mieszasz w garncu. 

– Mieszam śniegi, mieszam deszcze, 

więc na świecie zimno jeszcze. 

Szarobure dni,  

a wiosenka śpi. 
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– Pokaż, pokaż, marcu,  

co tam mieszasz w garncu.  

– Chociaż chłodno jest na razie, 

już na wierzbach kwitną bazie, 

słońce uśmiech śle.  

Wiosno, pospiesz się! 

– Pokaż, pokaż, marcu, 

co tam mieszasz w garncu. 

 – Już dokoła pachnie wiosną,  

a mnie w garncu kwiatki rosną 

oraz kiełki zbóż,  

kwiecień już tuż-tuż.  

4. Rozmowa na temat wiersza:  
 
 Jaki teraz mamy miesiąc? 
 Jaką teraz mamy porę roku? 
 Co marzec mieszał w garncu? 
 Wytłumaczenie znaczenia przysłowia „W marcu jak w garncu”. 
 Jaki miesiąc będzie po marcu? 
 Po czym można poznać, że wiosna jest już blisko?  

 

5. Karta pracy, cz. 4, do nr 19. z uwzględnieniem przerw na zabawę 

dowolną.  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz4.pdf 

 

6. Ćwiczenia gimnastyczne – wspólnie z rodzeństwem lub rodzicami (woreczek 
dla dziecka).  

 

 Ćwiczenie tułowia –  Pajacyki. 
 

Dziecko stoi w rozkroku, trzyma oburącz woreczek w górze. Na klaśnięcie lub 

znak kładzie woreczek między nogami na podłodze, prostuje się i unosi ręce  

w górę. Na kolejny dźwięk  wykonuje skłon i podnosi woreczek z podłogi. Zabawę 

powtarzamy trzy razy.  

 Ćwiczenie z elementem skłonu –  Spływ. 
 

Dziecko siedzi w rozkroku z rodzicem, trzyma rodzica w pasie. Wspólnie 

pochylają się równocześnie w tym samym rytmie w przód i w tył. Rodzic naśladuje 

ruchy wykonywane wiosłem.  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz4.pdf
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 Ćwiczenie wyprostne – Głowa prosto.  
 

Dziecko maszeruje w różnych kierunkach, trzymając woreczek  na głowie tak, aby 

nie spadł. Co pewien czas przykuca i powraca do pozycji stojącej.  

 Zabawa ruchowa wzmacniająca mięśnie brzucha i nóg – Rowery. 
 

Dzieci dobierają się w pary z rodzeństwem lub jednym z rodziców, kładą się na 

plecach, ich stopy przylegają do siebie, ręce kładą wzdłuż tułowia. Równocześnie 

unoszą nogi, naśladują jazdę na rowerze.  

 Ćwiczenie z elementem czworakowania – Mostek.  
 

Dzieci dobierają się parami. Jedno z nich stoi w rozkroku, a drugie przechodzi na 

czworakach między jego nogami raz w jedną, raz w drugą stronę. Po kilku 

przejściach następuje zmiana ról.  

 Ćwiczenie przeciw płaskostopiu – Gąsienica. 
 

Dziecko próbuje iść tak jak gąsienica – na boso – stopy przylegają do podłoża, 

podciągają palce i przesuwają stopy.  

 Zabawa uspokajająca. 
 

Marsz z wymachem ramion w górę i w dół – wdech i wydech.  
 

7. Zabawy na świeżym powietrzu.  

Obserwowanie zmian w przyrodzie. Zachęcanie dzieci  do dzielenia się 
spostrzeżeniami na pojawiające się na gałęziach pączki. Porównywanie między 
sobą gałązek różnych roślin.  

 

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 

 

Powodzenia  

https://zsmedgl.pl/wp-content/uploads/2019/11/gimnastyka.pdf
https://zsmedgl.pl/wp-content/uploads/2020/03/Drodzy-Rodzice-i-Drogie-Dzieci-Medynia-G%C5%82ogowska.pdf
https://zsmedgl.pl/wp-content/uploads/2020/03/Drodzy-Rodzice-i-Drogie-Dzieci-Medynia-G%C5%82ogowska.pdf

