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1. Rozwiązanie zagadki: 

 

Bociany z podróży wracają, 

Wokół kwiaty rozkwitają. 

Motyle pojawiły się na łące, 

Ale dni nie są jeszcze gorące. (wiosna) 

 

2. Praca z obrazkiem z kart pracy nr 32 – 35. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_4/mobile/index.html#p=34 

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

(tutaj można wydrukować Kartę pracy) 

Dziecko: 

 dopowiada rozpoczęte zdania: Wiosna to:, liczy wspólnie z rodzicem 

wyrazy w zdaniach,  

 wymienia nazwy kwiatów i ptaków, 

 przygląda się obrazkowi i wypowiada się na jego temat, 

 odszukuje wśród naklejek kolorowe kółeczka i nakleja na odszukanych na 

obrazku oznakach wiosny (np. lecące bociany, kra na rzece, podbiał, szpak 

na drzewie, kępki trawy, kwitnąca wierzba, kwitnąca leszczyna, sasanki, 

zawilce, krokusy); 

 wskazuje pierwszą głoskę, dzieli słowa na sylaby, głoski (5-latki); 

 rysuje po śladzie bez odrywania kredki od kartki. 

 

3. „Wiosna w błękitnej sukience” – nauka I i II zwrotki, utrwalenie refrenu 

piosenki połączona z dowolnym tańcem dziecka z kolorową chustką. 

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

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_4/mobile/index.html#p=34
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz4.pdf
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… 

4. Zabawy na powietrzu. 

Wsłuchiwanie się w odgłosy wiosny. Rozpoznawanie i nazywanie usłyszanych 

dźwięków. 

Zabawa ruchowa z piłką: celowanie piłką w dzwonek zawieszony  

w bezpiecznym miejscu na gałęzi drzewa. 

5. Co słychać w „zielonym ogródku”? 

Co się zmieniło w wyglądzie roślin? Wykorzystanie np. szczypiorku z cebuli jako 

dodatku do kanapek i dodatkowego źródła witamin. 

6. „Masz tę moc” –książeczka dla wszystkich chętnych dzieci, która przybliża 

dzieciom sytuację związaną z pandemią koronowirusa. 

https://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/wiadomosci/czytaj/darmowa-ksiazka-

elektroniczna-o-koronawirusie-dla-dzieci/ 

Powodzenia! 

https://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/wiadomosci/czytaj/darmowa-ksiazka-elektroniczna-o-koronawirusie-dla-dzieci/
https://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/wiadomosci/czytaj/darmowa-ksiazka-elektroniczna-o-koronawirusie-dla-dzieci/

