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Temat: Wiosna w ogrodzie 

1. „Marcowe przysłowia”  

Książka (s. 52) „Olek i Ada na szlaku przygód”. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_56/mobile/index.html#p=54 

 

Rodzic wspólnie z dzieckiem czyta tekst obrazkowo – wyrazowy. Wspólnie 

wyjaśniają znaczenie przysłowia. 

 

Marcowe przysłowia– ćwiczenie poczucia rytmu. 

Rodzic zapoznaje dziecko z przysłowiami związanymi z marcem. Tłumaczy ich 

znaczenie, następnie wypowiada je w wymyślonym przez siebie rytmie. Dziecko 

stara się je powtórzyć. Podczas recytacji, w zależności od polecenia: klaszcze, 

tupie, uderza dłońmi o kolana. Wypowiada przysłowia z różnym natężeniem 

głosu, wesoło, smutno. 

Czasami w marcu zetnie wodę w garncu. 

Cza - sa - mi w mar - cu ze - tnie wo - dę w garn - cu. 

Marzec, co z deszczem chadza, mokry czerwiec sprowadza. 

Ma - rzec, co z desz-czem cha - dza (z klaśnięciem), mo - kry czer-wiec spro - wa 

- dza (z klaśnięciem). 

Marzec zielony – niedobre plony. 

Ma - rzec zie - lo - ny – nie - do - bre plo - ny. 

W marcu, gdy są grzmoty, urośnie zboże ponad płoty. 

W mar-cu, gdy są grzmo - ty, u - ro - śnie zbo - że po - nad pło - ty (z klaśnięciem). 

Gdy w marcu topnieje, to na wiosnę mróz bieleje. 

Gdy w mar - cu to - pnie - je, to na wio - snę mróz bie - le - je. 

Na świętego Grzegorza płyną rzeki do morza. 

Na świę - te - go Grze - go - rza pły - ną rze - ki do mo – rza 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_56/mobile/index.html#p=54


2. Praca z obrazkiem z kart pracy nr  30 – 31. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_4/mobile/index.html#p=32 

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

(tutaj można wydrukować Kartę pracy) 

 

Dziecko: 

 opowiada, co dzieje się na obrazku, 

 wymienia narzędzia jakich używa się do prac w ogrodzie, 

 rodzic przypomina dziecku o zasadach bezpiecznej pracy i zabawy  

w ogrodzie, 

 słuchają tekstu czytanego przez  rodzica i wstawiają w odpowiednim 

miejscu nazwy obrazków; 

 słuchają nazw podzielonych na głoski, dokonują syntezy i wypowiadają 

całe słowa, 

 wskazują pierwsze głoski i łączą rysunki, których nazwy rozpoczynają się 

tak samo, 

 układają wyraz z literek, 

 zaznaczają, rysują, kolorują i piszą literkę „ł” (dzieci 5-letnie) na 

dodatkowych kartkach. 

 

3. Zabawy badawcze na świeżym powietrzu – sprawdzanie twardości ziemi. 

Dziecko wykorzystując wskazówkę, zaznacza pogodę w danym dniu. 

Podsumowuje tygodniową obserwację, określa jakie symbole wybierało 

najczęściej. Przed wyjściem z domu wspólnie z dzieckiem odczytujemy 

temperaturę powietrza, to od jej wysokości uzależniamy ubiór. Po wyjściu do 

ogrodu dziecko patykiem sprawdza twardość ziemi. Zastanawia się, kiedy ziemia 

jest twarda (nie można w nią wbić patyka), a kiedy miękka (można w nią wbić 

patyk). Dostrzega związek z wysokością temperatury i nasłonecznieniem. 

Sprawdzają, czy w każdym miejscu ogrodu twardość ziemi jest taka sama. 

Zastanawia się, od czego to zależy. 

Rodzic wyjaśnia wspólnie z dzieckiem wieloznaczność słowa ziemia. 

 
Zachęcam do skorzystania z ćwiczeń logopedycznych zamieszczonych na stronie 
internetowej naszej szkoły przez szkolnego logopedę panią mgr Jolantę Szmagałę 
w zakładce logopeda: 

https://zsmedgl.pl/logopeda/ 

 

Powodzenia! 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_4/mobile/index.html#p=32
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz4.pdf
https://zsmedgl.pl/logopeda/

