
PONIEDZIAŁEK 16.03.2020 

1. Zagadki dotyczące elementów marcowej pogody.  

Rodzicu proszę  ,przeczytaj dziecku tekst zagadek. 

A) Widzisz je za dnia na pogodnym niebie, za to w dzień pochmurny chmurka chowa je za 

siebie. (słońce) 

B) Gdy jest ciemna, to już wiesz, że lada moment spadnie z niej deszcz. (chmura) 

C) Mówimy, że coś jest białe jak... (śnieg)  

D) Spada z chmury na ziemię – kapu-kap. Gdy tak się dzieje, parasolkę złap! (deszcz)   

E) Gdy niebo się chmurzy, a czasem w czasie burzy pojawia się nagle jasny znak na niebie –   

musisz wtedy uważać na mnie i na siebie! (piorun) 

F) Szumi wokół nas, nawet tam, gdzie las, szszszszsz... (wiatr) 

 

2. Zabawa twórcza „Marcowe odgłosy”. 

(Kawałki papieru, butelki).  

Dziecko próbuje naśladować odgłosy przyrody, korzystając z dostępnych materiałów. I tak, 

gniotąc papier albo trąc dłońmi o siebie, naśladują szum wiatru; dmuchając w otwór butelki i 

improwizując melodycznie na głosce u – gwizd wiatru; stukając palcami w papier – krople 

deszczu. 

 

3. Słuchanie wiersza B. Formy „Marcowe kaprysy”. 

Rodzicu ,przeczytaj dziecku wierszyk i porozmawiaj z nim na jego temat. 

 

Ja jestem marzec, ja wam pokażę, jak dobrze mieszać pogodę w garze. 

Zanim na dobre wiosna przybędzie, ja ślady zimy zostawię wszędzie. 

Zmarzną wam nosy i zmarzną uszy, i jeszcze trochę śnieżek poprószy.  

I chociaż słońce mocniej przygrzeje, to jeszcze chłodnym wiatrem powieje. 

 

Pytania: 

− O jakim miesiącu była mowa w wierszu? 

− Jaka była wtedy pogoda? 

 

4.Przypomnienie znaczenia przysłowia:  „W marcu jak w garncu”. 

( Dwa garnki: w jednym znajdują się obrazki/prawdziwe produkty (np.: marchewka, 

pietruszka, ziemniak, kalafior, groszek), a w drugim – obrazki z symbolami pogody (np.: 

deszcz, słońce, wiatr, śnieg, burza). 

Rodzic pyta: Jaką zupę można zrobić, mając garnek i warzywa? (Np. jarzynową). 

Prosi, aby dziecko zajrzało do pierwszego garnka, gdzie znajdują się potrzebne składniki. 

Dziecko wymienia, co się tam znajduje.   

Następnie podchodzi do drugiego garnka, gdzie znajdują się symbole marcowej pogody –  

To jest garnek z marcową pogodą. Tu również mówi, co można zaobserwować.  

Na koniec Rodzic wyjaśnia, że, tak jak w garnku z zupą można zauważyć różne warzywa, tak 

w marcowej pogodzie obserwujemy dużą różnorodność. 

SYMBOLE MARCOWEJ POGODY MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY 

https://chomikuj.pl/szpila59/kolorowanki+i+inne/pogoda/symbole+pogody,2 

 

5. Zabawa matematyczna: „ Największy, najmniejszy”. 

Symbole trzech parasoli (małego, większego i największego).  

Rodzic  rozkłada parasole w dowolnym układzie. Prosi dziecko, aby powiedziało, czym się od 

siebie różnią (wyglądem i wielkością), a potem – skąd wiadomo, że różnią się wielkością. 

https://chomikuj.pl/szpila59/kolorowanki+i+inne/pogoda/symbole+pogody,2


Dziecko układa parasole od najmniejszego do największego. Trzylatek wskazuje najmniejszy 

parasol i największy parasol, a czterolatek mówi, który parasol jest mały, który większy, a 

który największy. 
 

 

 

 



 

 

6. Wykonanie pracy plastycznej – „Wiosenny kwiat - bzy z folii bąbelkowej”. 

Dziecko z pomocą rodzica maluje farbą folię bąbelkową, a następnie odbija na kartce wzór. 

Używa różnych odcieni filetu. Na końcu rodzic domalowuje pędzelkiem gałązki i listki.  
 

 

 

 

 

 

 

 



WTOREK 17.03.2020 

1.Rozwiązywanie zagadki słownej, czytanej przez rodzica: 

Gdy śnieg zginie, kwiaty rosną, 

a tę porę zwiemy … (wiosną). 

Rodzic prosi, aby dziecko spróbowało podzielić wyraz: WIOSNA na sylaby z jednoczesnym 

klaśnięciem: wio – sna,  jeśli dziecko nie potrafi, dzieli wyraz z jednoczesnym klaśnięciem 

razem z dzieckiem. 

 

2. Rodzic pokazuje dziecku ilustrację postaci Pani Wiosny.  

Dziecko wymienia charakterystyczne dla niej elementy: wianek z kwiatów, zielona suknia, 

piękny bukiet. Z magnetofonu płynie muzyka instrumentalna o pogodnym charakterze, 

stanowiąca podkład do opowiadania. 

POSTAĆ PANI WIOSNY MOŻNA POBRAĆ: 

https://chomikuj.pl/maanda/*db*9e+CZTERY+PORY+ROKU/*e2*97*95+wiosna/pani+Wio

sna 

MUZYKA DO OPOWIADANIA MOŻNA POBRAĆ: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o 

 

3.  Opowieść ruchowa: Pani Wiosna. 

Rodzic zwraca się do dziecka: 

- Dzisiaj Pani Wiosna ma bardzo wiele pracy. Musimy jej koniecznie pomóc.  

Z magnetofonu płynie muzyka instrumentalna o pogodnym charakterze, stanowiąca podkład 

do opowiadania. 

 

- Pani Wiosna wychodzi z domu - dzieci przenoszą ręce na biodra maszerują za prowadzącą.  

 

- Kiedy dotyka ziemi ,topnieje śnieg i pojawiają się kwiaty - wykonują przysiady dotykając 

dłońmi dywanu. 

 

- Trochę się zmęczyła. Przysiadła na starym pniu drzewa i postanowiła odpocząć - wszyscy 

przechodzą do leżenia na plecach. 

 

- Głęboko oddychała, wciągając pachnące świeżą ziemią powietrze - wciągają powietrze 

nosem,  wypuszczają ustami.  

 

- Jak przyjemnie, szkoda, że nie mogę dłużej posiedzieć. Zobaczę co słychać w sadzie - nogi 

wyciągnięte lekko na boki. Przeciągają się unosząc ręce w górę, na boki. 

 

- Wyczaruję liście na drzewach i zaproszę ptaki. Niech wypełnią swym śpiewem okolicę - 

wykonują podskoki wyciągając ręce w górę. 

 

- Muszę przeskoczyć strumyk, nie mocząc sukni - kilka podskoków obunóż. 

 

- Posłucham jeszcze śpiewu ptaków - lekki rozkrok. Nie odrywając nóg od podłoża wykonują 

skręty tułowia nadstawiając raz jedno  

raz drugie ucho. 

 

https://chomikuj.pl/maanda/*db*9e+CZTERY+PORY+ROKU/*e2*97*95+wiosna/pani+Wiosna
https://chomikuj.pl/maanda/*db*9e+CZTERY+PORY+ROKU/*e2*97*95+wiosna/pani+Wiosna
https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o


- Pora wracać do domu. Zanim to zrobię porozmawiam jeszcze z drzewami - pozostają w 

pozycji stojącej, kołyszą rękami w dowolnych kierunkach równocześnie naśladując szum 

drzew z różnym natężeniem. 

 

4.  „Pani Wiosna” – kolorowanka dla dzieci.  

Idzie Pani Wiosna, rozsiewa wokół słoneczne promienie i piękne kolorowe kwiaty. Czy 

czujesz ten cudowny zapach? Kolorowanka dla dzieci. Malowanka dla dzieci. 

KOLOROWANKĘ MOŻNA POBRAĆ: 

https://chomikuj.pl/demeter_84/PORY+ROKU/WIOSNA/kolorowanki/Pani+Wiosna 

 

5. „Labirynty dotykowe” – zabawy sensoryczne 

Większość dzieci lubi różne zagadki, łamigłówki i labirynty. Dlatego dziś mamy dla Was 

ciekawą propozycję na zabawę sensoryczną, w której dzieci będą pokonywać labirynty  

z pomocą zmysłu dotyku. 

           Do wykonania labiryntów potrzebujesz: sztywne tekturki lub kawałki kartonu, różne 

przedmioty o wyczuwalnej strukturze. Można wykorzystać sznurek, patyczki, kamyki, taśmę 

Lego, drewniane płaskie patyczki, watę. 

          Na tekturce układamy trasę labiryntu z wybranych przedmiotów doklejając je za 

pomocą kleju na gorąco. Wykonanie jednego labiryntu zajmuje ok 2-3 minuty. Możemy 

zrobić kilka mniejszych labiryntów formatu A4 i próbować łączyć je i układać w jeden duży, 

lub bawić się każdym osobno porównując je. Możemy również ułożyć różne struktury jako 

jeden labirynt na dużym kartonie. 

Dzieci z zamkniętymi lub zakrytymi oczami próbują pokonać trasę labiryntu. Aby przejść 

labirynt należy przesuwać palcem po jego strukturze od początku do końca trasy. Podczas 

pokonywania trasy dzieci mogą strać się odgadywać z czego jest wykonany labirynt na danej 

planszy. 

       Zabawa jest dla dzieci bardzo ciekawa i intrygująca. Pobudza do myślenia, uwrażliwia 

zmysły i zachęca do samodzielnego układania kolejnych labiryntów z różnych znalezionych 

wokół rzeczy. 

PRZYKŁADY LABIRYNTÓW MOŻNA ZOBACZYĆ TUTAJ: 

https://mojedziecikreatywnie.pl/tematyka/labirynt/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://chomikuj.pl/demeter_84/PORY+ROKU/WIOSNA/kolorowanki/Pani+Wiosna
https://mojedziecikreatywnie.pl/tematyka/labirynt/


ŚRODA 18.03.2020 

 

1.Wizualizacja tekstu, opowiadanego przez rodzica ,,Powracające ptaki’’ – rodzic 

opowiada dziecku tekst: 

Wyobraź sobie, że jesteś ptaszkiem, który powraca z ciepłej Afryki gdzie spędził zimę. Kiedy 

się dowiedział, że u nas jest już wiosna, wybrał się w drogę, aby do nas powrócić. Leciał 

niewysoko. Przelatywał nad stadem lwów, z których jeden groźnie ryczał (dzieci otwierają 

buzię szeroko i udają ryczącego lwa). Nad rzeką ujrzał słonie, które pięknie, na wszystkie 

strony kręciły trąbami (dzieci złączonymi i wyciągniętymi do przodu ustami kręcą na 

wszystkie strony). Na drugim brzegu rzeki wylegiwały się cztery tłuste hipopotamy (dzieci 

nadymają policzki cztery razy). Wkrótce ptaszek doleciał do morza i usłyszał szum jego fal 

(szu, szu, szu, szu). Morze było głębokie i szerokie i leciał nad nim nasz ptaszek przez wiele 

godzin. Kiedy znalazł się nad lądem, przysiadł na chwilkę, aby się pożywić nasionkami  

(z buzi dzieci robią dziobek i lekko rozchylają środkową część ust, tworząc kółeczko). Po 

jedzeniu pięknie wyczyścił dziobek (języki czyszczą kąciki ust). Wiedział nasz ptaszek, że 

już jest niedaleko – przeleciał jeszcze nad pastwiskiem, gdzie brykały koniki (kląskanie) i 

minął w powietrzu wieżę Kościoła, gdzie głośno biły dzwony ( bim, bam, bim bam). Na 

polu, tuż przy jego rodzinnym lesie pracował traktor ( naśladujemy wargami dźwięk 

traktora). Jeszcze tylko kilka machnięć skrzydłami i już był przy swym rodzinnym 

gnieździe. Poczuł się szczęśliwy i radośnie zaśpiewał. 

 

2. Zabawa ruchowa: „ Bociany”.  
Dzieci są bocianami. Chodzą po łące wysoko unosząc kolana z jednoczesnym wyciągnięciem 

do przodu rąk i poruszaniem nimi wypowiadają zgłoski: kle, kle, kle… , na sygnał słowny: 

„Bociany szukają żab” – dziecko zatrzymuje się i stoi w bezruchu na jednej nodze. 

 

3. „Czyj to głos?”– Zgaduj-zgadula.  

Rozwiązywanie zagadki, słuchowej ( bocian) 

ZAGADKĘ SŁOWNĄ MOŻNA BOBRAĆ TUTAJ: 

http://chomikuj.pl/biczek-biczek/przedszkole/odg*c5*82osy+ptak*c3*b3w 

 

4. Ćwiczenia oddechowe ,,Ptasie piórka” – rozwijanie pojemności płuc. 

* Zdmuchiwanie kolorowych piórek z dłoni. 

* Podrzucanie piórek do góry i dmuchanie na nie, by jak najdłużej utrzymać się w powietrzu. 

* dziecko z rodzicem  w parach ustawiają się z dwóch stron stolika i starają się przedmuchać 

piórko na stronę przeciwnika. 

 

5. ,,Kle kle boćku” – utrwalenie piosenki. 
PIOSENKĘ MOŻNA POBRAĆ TUTAJ:  

https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM 

 

6. Zabawa badawcza ,,Co pierwsze spadnie? ‘’ 

Rodzic w jednej ręce trzyma kartkę papieru, a w drugiej piórko. Pyta się dziecka, co pierwsze 

spadnie na podłogę piórko czy kartka? 

Następnie przeprowadza doświadczenie w celu zweryfikowania odpowiedzi. 

 

7. ,,Bocian’’ – działania plastyczne. Komponowanie postaci bociana przez sklejanie ze sobą 

gotowych elementów. Pomoce: papierowy talerzyk, biała kartka techniczna, rolka od papieru, 

farby, klej nożyczki. PRZYKŁAD WYKONANIA PRACY MOŻNA ZOBACZYĆ TUTAJ: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nbd6YT7aFos 

http://chomikuj.pl/biczek-biczek/przedszkole/odg*c5*82osy+ptak*c3*b3w
https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM
https://www.youtube.com/watch?v=Nbd6YT7aFos


CZWARTEK 19.03.2020 

 

1.Rodzic recytuje wiersz „Wiosenne porządki” W. Badalskiej  

 

Zapukał w okienko 

Promyczek swawolny 

- czy zrobiono już porządki 

w ogródeczku przedszkolnym? 

- czy listki zgrabione 

na waszych zagonkach? 

- Czy posiane kwiatków 

Malutkie nasionka? 

Spojrzał Grześ na Ewę 

A Ewa na Zdzisia, 

Zawstydzili się-i patrzcie 

Jak pracują dzisiaj. 

 

Odsłonięcie ilustracji o tej samej tematyce 

OBRAZEK O WIOSENNYCH PORZĄDKACH MOŻNA WYBRAĆ I WYDRUKOWAĆ 

ZAGLĄDAJĄC TUTAJ: 

https://chomikuj.pl/nauczycielkakredka/Przedszkole/Wiosna+w+sadzie+i+ogrodzie,4 

 

2. Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza oraz ilustracji 

- Jakie prace wykonuje się w ogrodzie wiosną? 

- Jakimi narzędziami posługuje się ogrodnik? (łopata, grabie, konewka) 

- Co potrzebne jest roślinom, aby pięknie rosły?(słońce, woda) 

- Jak dbamy o rośliny w naszym ogrodzie? (wyrywamy chwasty, podlewamy) 

 

3. Zabawa naśladowcza „W naszym ogrodzie” 
- Kopanie 

- Grabienie 

- Sadzenie 

- Podlewanie 

 

4. Zagadki utrwalający omawiany temat 
 

- Nie gryzą choć zęby mają, ogrodnikom pomagają (grabie)  

- wybranie ilustracji z prawidłową odpowiedzią  

- wspólnie z rodzicem podział wyrazu na sylaby i wystukanie ilości sylab (2) 

 

- Jakie to naczynie dziurawe z przodu, 

Gdy tylko przyniesiesz do ogrodu, 

Zaraz nad kwiatami zalewa się łzami. (konewka)  

- wspólnie z rodzicem podział wyrazu na sylaby i wystukanie ilości sylab (3)  

- wybranie ilustracji z prawidłową odpowiedzią 

 

- Zrobię dołek, zrobię rów 

To usypię kopczyk znów 

Chwyć mnie mocno, oprzyj nogę,  

https://chomikuj.pl/nauczycielkakredka/Przedszkole/Wiosna+w+sadzie+i+ogrodzie,4


cały ogród skopać mogę (łopata)  

- wspólnie z rodzicem podział wyrazu na sylaby –klaśniecie w dłonie tyle razy ile jest sylab  

- wybranie ilustracji z prawidłową odpowiedzią 

 

OBRAZKI NARZĘDZI ZNAJDZIESZ TUTAJ: 

https://chomikuj.pl/szpila59/kolorowanki+i+inne/ogr*c3*b3dek,3 

 

5. „Wiosenne porządki” – składanie obrazka rozciętego na 4 części po linii prostej 

 

OBRAZKI ZNAJDZIESZ TUTAJ: 

https://chomikuj.pl/nauczycielkakredka/Przedszkole/Wiosna+w+sadzie+i+ogrodzie,4 

 

6. „Ćwiczenia z pielenia” 

Co potrzebne: Pudło kolorowych klocków 

Zasady: By warzywa w ogródku dobrze rosły, trzeba pielić grządki, czyli wyrywać chwasty, 

roślinki, które do grządki zupełnie nie pasują. Siądźcie nad pudłem kolorowych klocków i 

wyobraźcie sobie, że to grządka. Chwastami zaś są wszystkie klocki w kolorze, np. żółtym. 

Trzeba je wyrwać z grządki. Potem poszukajcie chwastów czerwonych lub niebieskich. Na 

końcu zostaną same zielone klocki. Jak myślicie? – to ogórki, czy groszek? 

 

7. „Kreci domek” 

Co potrzebne? Stół, duży koc, różne warzywa i owoce. 

 

Zasady: Dziecko jest krecikiem. Mieszka pod ziemią (czyli chwilowo pod stołem, na którym 

leży i zwiesza się z boków koc). W krecim domku jest ciemno, kret niewiele w ogóle widzi. 

Ale może ze swojego domku wystawiać łapki i coś złapać. Dorosły podsuwa różne warzywa i 

owoce rosnące w ogródku, w którym kret urządził sobie swój kopczyk. Dziecko nie wychodzi 

z kopca, ale samym dotykiem (bez podglądania!) musi rozpoznać kształty i nazwać to, co 

dostało się w jego ręce. Za trudne? A może wąchanie pomoże. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://chomikuj.pl/szpila59/kolorowanki+i+inne/ogr*c3*b3dek,3
https://chomikuj.pl/nauczycielkakredka/Przedszkole/Wiosna+w+sadzie+i+ogrodzie,4


PIĄTEK 20 03.2020 

 

„Dzień sportu w domu” – w tym dniu proponujemy udział dzieci i rodziców  

we wspólnych zabawach ruchowych 

 

1.” Wiosenne tulipany”  

 

Co potrzebne? Poduszki, latarka 

Zasady: Dziecko będzie udawało kwiat tulipana. Poproście, żeby się skuliło na podłodze. 

Przysypcie je ziemią (poduszkami). Teraz może padać deszcz – wsuwajcie palce pomiędzy 

poduszki i delikatnie łaskoczcie „kropelkami” kwiat tulipana. Gdy będzie miało dość, zacznie 

rosnąć. Przebije się przez poduszki i będzie sięgać do góry, coraz wyżej i wyżej, na paluszki! 

A teraz tulipan szuka słońca. Zapalcie latarkę i poruszajcie nią – tulipan musi odwracać się do 

niej buzią. 

 

2. „Wyścig ślimaków”  

 

Co potrzebne? Kartonowe pudła lub miednice, listki sałaty, dość długi kawałek śliskiej 

podłogi 

Zasady: W zabawie może brać udział dziecko i dorosły lub kilkoro dzieci. Najpierw 

szykujemy dla ślimaków muszle. Będą nimi pudełka lub miski. Ślimaki mogą do swoich 

domków zapakować coś ulubionego, np. przytulankę. Teraz ślimaki kładą się na brzuchach, a 

muszle wędrują na plecy. Na końcu toru wyścigowego leży na talerzyku listek sałaty, a 

ślimaki bardzo się starają szybko do niego dopełznąć. Jak? Wszystko jedno, ale tak, żeby nie 

zgubić muszli. 

 

3. „Tory i przeszkody” 
 

Na kartonach rysujemy strzałki. Dziecko ma za zadanie iść po nich, by dojść do jakiegoś celu. 

Możemy też zamiast strzałek narysować długą krętą linię, by dziecko chodziło po niej jak po 

równoważni. Można także ustawić tor przeszkód, który dziecko w określony sposób (raz górą, 

raz dołem, raz obchodząc jakiś przedmiot wkoło) będzie musiało pokonać. Kiedy dziecko 

pozna już trasę, dla urozmaicenia możemy zaproponować, by pokonało tor z zamkniętymi 

oczami. 

 

4. „Wojna na kulki” 

 

Przygotujmy sporo papieru (świetnie sprawdzą się stare gazety). Razem z dziećmi zróbmy z 

nich kulki. Trzeba ugniatać, toczyć i formować. To świetne ćwiczenie dla małych dłoni i 

palców. Potem ruszamy do ataku. Między "wrogimi armiami" możemy ustawić coś, co będzie 

stanowiło wentyl bezpieczeństwa, tak by nikomu nie stała się krzywda. Możemy też ustalić 

linię pomiędzy dwoma zespołami - zadaniem dzieci będzie przerzucić jak najwięcej kulek na 

drugą stronę. Taka zabawa pozwoli dziecku porządnie się zmęczyć, a przy tym na pewno 

będzie wesoło. 

 

5. „Lustro” 

 

Dwie osoby stają naprzeciwko siebie. Jedna z nich naśladuje drugą. Stopień trudności zadań 

zależy od wieku i sprawności dziecka. Możemy tą zabawą sterować w zależności od tego, czy 

chodzi nam o to, żeby się trochę zmęczyć (przysiady, podskoki, skłony), czy raczej o to, by 



dziecko się wyciszyło. Zabawa ta może być potraktowana jak ćwiczenia fizyczne albo jako 

zabawa wyciszająca i uspokajająca. 

 

6. „Ekokręgle” 
 

Ustawmy plastikowe butelki po wodzie, weźmy piłkę i tocząc ją, rozegrajmy kilka partyjek 

kręgli. Ze starszymi dziećmi można zrobić turniej i zapisywać punkty. Bezkarne wywracanie 

przedmiotów to zawsze dobra zabawa. 

 

7. „Balony” 
 

Kilka nadmuchanych balonów stanie się niewyczerpanym źródłem radości. Można nimi 

rzucać, grać, dmuchać na nie tak, by skierować je na drugi koniec pokoju. 

 

8.„Tunel wyobraźni” 
 

Wystarczą dwa, trzy kartonowe pudła, żeby stworzyć tunel albo inną budowlę wprost z naszej 

wyobraźni. Możemy "przejeżdżać" przez niego jako pociągi, możemy wchodzić do norek 

jako zwierzątka, możemy urządzać zawody w przeczołgiwaniu się albo zbudować meble dla 

lalek. Ile dzieci, tyle pomysłów... 

 


