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Temat: Witaj wiosno! 

1. Praca z obrazkiem z kart pracy nr 27 - 29. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_4/mobile/index.html

#p=28 

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

(tutaj można wydrukować Kartę pracy) 

 

Dziecko: 

 opowiada, co dzieje się na obrazku, 

 słucha rymowanki i tekstu czytanego przez  rodzica,  

 odszukuje wśród naklejek obrazki skowronka, przebiśniegu i słonka, 

nakleja je w odpowiednich miejscach,  

 koloruje rysunek, 

 rysuje linie i szlaczek po śladach, a potem samodzielnie. 

 

2. Pielęgnowanie hodowli fasoli, cebulki czy rzeżuchy, roślin domowych. 

Dziecko przygląda się roślinkom, przypomina sobie ich nazwy - niektóre z nich 

może wspólnie z rodzicem napisać na karteczkach i umieścić we wspólnie 

ustalony sposób, we wspólnie ustalonym miejscu do wspólnego lub 

samodzielnego czytania. Razem z rodzicem może powiększyć hodowlę roślin. 

Dziecko wie co jest potrzebne roślinom do wzrostu. Każda z roślin ma swoje 

wymagania co do ziemi, wilgotności i nasłonecznienia. 
 

3. Poznawanie właściwości ziemi i piasku. 

– ziemia do kwiatów doniczkowych (np. ziemia do roślin zielonych, ziemia do 

kaktusów, ziemia do storczyków), zdjęcia draceny, gardenii, paproci, kaktusa, 

storczyka, goździka, lawendy, 

– średnioziarnisty lub gruboziarnisty piasek, plastikowe łyżki jednorazowe, 

nieduże plastikowe pojemniki; 

– plastikowy kubeczek – do odmierzania wody, konewka z wodą, małe doniczki 

do kwiatów (z podstawkami), plastikowe tacki, lupy, szkła powiększające, 
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różnego rodzaju sitka, słoiki (przezroczyste) – najlepiej takie, aby swobodnie 

na nich opierały się sitka. 

 

Rodzic pokazuje dziecku zdjęcia kwiatów, które na nich rosną (np. dracena 

najlepiej rośnie w ziemi do roślin zielonych, kaktus w ziemi do kaktusów, 

storczyk w ziemi do storczyków). Proponuje poznanie właściwości 

poszczególnych rodzajów ziemi oraz piasku.  

Dziecko: 

– wykorzystując lupy i szkła powiększające, bada i opisuje kolor ziemi  

i piasku oraz ich skład (porównuje drobinki, rozpoznaje małe elementy (np.: 

małe granulki, korę, łupiny, węgiel drzewny), 

– dotyka ziemi i piasku (przesiewa przez palce), opisuje i porównuje wrażenia, 

– rozpoznaje za pomocą dotyku (przy zamkniętych oczach), którego rodzaju 

ziemi lub piasku dotknęło, 

– określa i porównuje zapach ziemi i piasku, 

– przesypuje łyżką ziemię i piasek do plastikowych, niedużych pojemników 

(koniecznie takiej samej wielkości); liczy, ile łyżek wsypało do 

poszczególnych pojemników; bada, co ma najmniejszą objętość: ziemia czy 

piasek, 

– układa ziemię i piasek na różnego rodzaju sitkach, które wcześniej umieszcza  

na przezroczystym naczyniu (np. słoiku) – bada przepuszczalność wody, 

– określa i porównuje zapach mokrej ziemi i mokrego piasku, 

– wsypuje suchą ziemię i suchy piasek do małych doniczek z podstawkami; 

sprawdza, czy po podlaniu woda przesiąkła i znalazła się na podstawce – jeśli 

nie, dodaje do ziemi niewielką ilość średniego lub grubego piasku  

i powtarza doświadczenie (za każdym razem dziecko musi wlewać taką samą 

ilość wody, najlepiej, aby wcześniej zostało to ustalone przez rodzica), 

– odstawia doniczki z wodą w ustalone miejsce i po określonym  czasie 

sprawdza, która ziemia (lub piasek) zatrzymała najdłużej wodę (czyli będzie 

wilgotna). 

Po zakończeniu prac badawczych rodzic zwraca uwagę na to, aby dziecko bardzo 

dokładnie umyło ręce. Każdy kwiat doniczkowy ma swoje wymagania co do 

ziemi. Ziemia do roślin zielonych to mieszanina torfu i keramzytu – 

ciemnoszarych lub brązowych glinianych kuleczek. Torf sprawia, że ziemia jest 

lekka i ma zdolność do magazynowania wody, a keramzyt spulchnia ziemię. Do 

kaktusów najbardziej nadaje się ziemia, która zawiera duże ilości średniego lub 

grubego piasku. Przypomina wtedy środowisko pustynne i przepuszcza dobrze 

wodę. Storczyki natomiast najlepiej czują się w ziemi zawierającej np. łupiny 

orzecha kokosowego, korę sosnową, węgiel drzewny i keramzyt, czyli gliniane 

kuleczki. 

 

 



4. „Wiosna w błękitnej sukience”– nauka refrenu piosenki połączona  

z tańcem dowolnym z wykorzystaniem kolorowej chustki.  

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

Wiosna w błękitnej sukience 

bierze krokusy na ręce. 

Wykąpie je w rosie świeżej 
i w nowe płatki ubierze 

ref: Wiosna buja w obłokach, 

wiosna płynie wysoko, 

wiosna chodzi po drzewach, 
wiosna piosenki śpiewa. 

Potem z rozwianym warkoczem 

niebem powoli gdzieś kroczy. 

Wysyła promyki słońca 

i wiersze pisze bez końca. 

ref: Wiosna buja w obłokach… 

Nocą się skrada z kotami, 

chodzi własnymi drogami. 

A teraz śpi już na sośnie 
i nie wie, że sosna rośnie. 

ref: Wiosna buja w obłokach… 

5. Zaznaczanie dzisiejszej pogody na zegarze. Odczytywanie temperatury  

na termometrze pokojowym czy zaokiennym, słuchanie czy oglądanie 

prognozy pogody.  

 

Powodzenia!
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