
PONIEDZIAŁEK 23.03.2020 

 

1. Słuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej „Szukamy wiosny”. 

 Drogi rodzicu przeczytaj dziecku opowiadanie. 

Opowiadanie H. Zdzitowieckiej „Szukamy wiosny” 

- Joasiu! Joasiu! Chodź prędzej! – woła Terenia. 

- Co się stało? 

- Chodź, pokażę ci wiosnę! 

Pobiegły do pobliskiego parku. Drzewa były jeszcze nagie i szare,  

w cieniu leżał brudny, topniejący śnieg, ale słońce świeciło jasno i 

sikorki świergotały wesoło. 

- Gdzie jest wiosna? – spytała zdziwiona Joasia. – Przecież sikorki 

były tu przez całą zimę… 

- Zobacz! 

Z nagich gałązek zwieszały się wiotkie, delikatne bazie, z których 

sypał się złocisty pyłek. 

- Kwitnie! – ucieszyła się Joasia. – To już naprawdę wiosna idzie. 

Poszukajmy jej jeszcze gdzie indziej. 

Nagle Joasia przyklękła pod krzakami i pochyliła się nad czymś. 

Terenia podbiegła i teraz ona wykrzyknęła głośno: 

- Jakie śliczne! 

Z ziemi wyrastały mocne, jędrne, zielone listki, a spomiędzy nich 

mały, delikatny dzwoneczek złożony z trzech dłuższych i trzech 

krótszych płatków. 

- Przebiśnieg! Pierwszy kwiatek wiosny! 

- Przebiśnieg – powtórzyła Terenia. – Jaka to ładna nazwa. To tak, 

jakby on się przez śnieg przebijał do słońca. 

- Bo tak jest. Wiesz. Tereniu, on wcale nie boi się zimna i naprawdę 

nieraz spod śniegu wyrasta. 

- Szkoda, że w parku nie można zrywać kwiatów – martwiła się 

Terenia – Zerwałabym go i zaniosła do domu. Ale może przebiśniegi 

są też i w naszym lesie? 

- Tych w lesie także zrywać nie wolno! – zawołała Joasia. – Bo 

przebiśniegów jest u nas coraz mniej i mogą zupełnie wyginąć. 

- To musimy pilnować, żeby ich nikt nie zrywał – oświadczyła 

Terenia. – Powiemy o tym także innym dzieciom, żeby i one 

pilnowały przebiśniegów. Przecież to pierwsze kwiaty wiosny! 



 Rodzicu porozmawiaj z dzieckiem na temat wysłuchanego utworu. 

- gdzie wybrały się dzieci ? 

- czego dziewczynki szukały w parku ? 

- jakie oznaki wiosny spotkały ? 

- po czym można poznać, że nadchodzi wiosna ? 

 

2. Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Słońce świeci-deszcz 

pada” przy piosence „Wiosna, wiosenka”(muzyka i słowa - Piotr 

Belak) 

Dziecko spacerują po pokoju-parku w trakcie, kiedy słyszą muzykę  

– wtedy świeci słońce. Kiedy muzyka milknie – rodzic zatrzymuje 

piosenkę, a dziecko przykuca i robi z rąk daszek nad głową – bo pada 

deszcz . Po chwili znowu spacerują po sali-parku, bo ponownie 

słychać muzykę. 

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

 

3. Proponujemy obejrzeć wspólnie z dzieckiem prezentację 

„Zwiastuny wiosny”. 

https://www.youtube.com/watch?v=rANDOonihZg&feature=emb_l

ogo 

https://www.youtube.com/watch?v=0J8-ca6vK_k 

 

4. Wykonanie pracy plastycznej „Suknia Pani Wiosny” 

Zadaniem dziecka jest ozdobienie sukni Pani Wiosny według 

własnego pomysłu.  

(załącznik nr 1 – „Portret Pani Wiosny) 

 

5. Zabawa na rozruszanie naszego ciała po angielsku. Dzieci 

zapoznały się z tym utworem podczas zajęć z języka 

angielskiego: 

https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY 

 

6. Zabawa „Wiosenne kwiatki” - rozwijanie percepcji wzrokowej, 

koordynacji wzrokowo-ruchowej, pomoże utrwalić kolory  

(zaczerpnięta z www.ztorbynauczycielki.pl) 

Wiosenne kwiatki to pomoc, która ułatwi rozwijanie percepcji 

wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pomoże utrwalić kolory 

https://www.youtube.com/watch?v=YzMADXJp_Tk
https://www.youtube.com/watch?v=rANDOonihZg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rANDOonihZg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=0J8-ca6vK_k
https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY
http://www.ztorbynauczycielki.pl/


oraz dostarczy dziecku na chwilkę wyciszenia. Kochani Rodzice dla 

Was gotowe do wydruku karty pomocnicze, a Wam zostaje wycinanie 

kolorowych kwiatków. Kwiatuszki powinny być przygotowane z folii 

piankowej. Ale z pewnością zalaminowane kwiatki z papieru też dadzą 

radę. 

(załącznik nr 2 – „Wiosenne kwiatki”) 

 

 
 

 

WTOREK 24.03.2020 

 

1. „Wiosenne drzewa” – ćwiczenia percepcji wzrokowej. 

Dziecko otrzymuje kartę pracy. Przygląda się obrazkowi oraz 

odnajduje i zaznacza pięć elementów, którymi się różnią. Różnice 

zaznacza pętlą na drugim obrazku. 

(załącznik nr 3 „Wiosenne drzewko”) 

 

2. Proponujemy kilka ćwiczeń gimnastycznych z panem Miłoszem. 

Zapraszamy do zabawy mamę i tatę. 

https://www.youtube.com/watch?v=2TbmnmA95mM 

 

3. „W bocianim gnieździe” – układanie historyjki obrazkowej  

i rozmowa na jej temat. 

 Rodzic prezentuje ilustracje. Dziecko układa zgodnie z chronologią. 

Dziecka wspólnie z rodzicem próbuje opowiadać przebieg zdarzeń, 

zwracając uwagę na szczegóły zawarte na ilustracjach. 

https://www.youtube.com/watch?v=2TbmnmA95mM


 Rodzic pokazuje pierwszą ilustrację. Dziecko próbuje ustalić, co 

wydarzy się dalej, po czym mama bądź tata prezentuje kolejną. 

Dziecko opisuje ważne etapy z życia ptaków na przykładzie 

bociana. 

(załącznik nr 4  „W bocianim gnieździe”) 

 

4. Opowieść ruchowa: „Pani Wiosna”. 

Muzyka do opowiadania można pobrać: 

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

 

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. 

- 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. 

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


5. „Wiosenny obrazek” – puzzle. 

Do wykonania pracy plastycznej w formie puzzli będzie potrzebny 

katrka papieru, nożyczki i klej. Wzór pracy znajduje się w załączniku  

nr 5 „Wiosenny obrazek”. 

(załącznik nr 5 „Wiosenny obrazek”) 

 

6. W trakcie wykonywania pracy plastycznej można włączyć dziecku 

filmik „Wywiad z bocianem”. 

https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw&t=62s 

https://www.youtube.com/watch?v=3d9iO1T3TyI&list=PLdopSycUaFDi

WcQQ8ClV79N8BAxxNfhrd&index=2 

 

7. Teraz spróbujemy się troszeczkę wyciszyć magiczną piosenką 

„Budujemy ciszę”.  

https://www.youtube.com/watch?v=tb5TAMjnNvM&fbclid=IwAR3q

3cOPgmPflxe3cWAPy5o7-

qgvJ6rhUbWaGxLdjcPE84VjxRQfqlymRhM 

 

8. „Wiosenna loteryjka” – zabawa rozwijająca spostrzegawczość  

i refleks. 

Rodzic prezentuje zasady gry dla kilku graczy (od dwóch do czterech). 

Na środku leży stos kart do gry, odwróconych obrazkiem do góry. 

Zadaniem graczy jest jak najszybciej znaleźć element wspólny, 

występujący na obu kartach, i wypowiedzieć jego nazwę. 

(załącznik nr 4 „Wiosenna loteryjka) 

 

ŚRODA 25.03.2020 

 

1. Zabawa słuchowa z elementem śpiewu „Klepiemy do rytmu”. 

https://www.youtube.com/watch?v=g63ejAMTHM4 

 

2. „Stacja pogody” – wprowadzenie kalendarza pogodowego. 

Rodzic prezentuje dziecku pustą planszę „Stacja pogody”. Codziennie 

wspólnie z dzieckiem kolWypełnia z nim kolejne pola odpowiednimi 

kartonikami, ustalając, jaka jest pora roku, jaki ubiór do niej pasuje 

oraz jaki jest miesiąc. Następnie rozkłada kartoniki z oznaczeniami 

pogody i wspólnie z dzieckiem nazywa przedstawione stany. Dziecko 

https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw&t=62s
https://www.youtube.com/watch?v=3d9iO1T3TyI&list=PLdopSycUaFDiWcQQ8ClV79N8BAxxNfhrd&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=3d9iO1T3TyI&list=PLdopSycUaFDiWcQQ8ClV79N8BAxxNfhrd&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=tb5TAMjnNvM&fbclid=IwAR3q3cOPgmPflxe3cWAPy5o7-qgvJ6rhUbWaGxLdjcPE84VjxRQfqlymRhM
https://www.youtube.com/watch?v=tb5TAMjnNvM&fbclid=IwAR3q3cOPgmPflxe3cWAPy5o7-qgvJ6rhUbWaGxLdjcPE84VjxRQfqlymRhM
https://www.youtube.com/watch?v=tb5TAMjnNvM&fbclid=IwAR3q3cOPgmPflxe3cWAPy5o7-qgvJ6rhUbWaGxLdjcPE84VjxRQfqlymRhM
https://www.youtube.com/watch?v=g63ejAMTHM4


obserwuje pogodę za oknem. Umieszcza na planszy odpowiednie 

kartoniki. 

(załącznik nr 6 „Stacja pogody”+ pusta plansza „Stacja pogody”) 

 

3. Zgaduj-zgadula – „Odgłosy natury” 

Wspólnie z dzieckiem spróbujmy wysłuchać i nazwać odgłosy 

wysłuchane w filmiku. 

https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8 

 

4. Dziecko ma do wyboru kolorowankę „Słońce i tęczę” oraz 

„Parasol” 

5. Jeżeli dziecko będzie miało ochotę na pokolorowanie ilustracji ma do 

wyboru dwa obrazki umieszczone w załączniki nr 7. 

(załącznik nr 7 Kolorowanka – „Parasol”, Kolorowanka – „Słońce – 

parasol”) 

 

6. Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Słońce świeci-deszcz 

pada” przy piosence „Wiosna, wiosenka”(muzyka i słowa - Piotr 

Belak) 

Dziecko spacerują po pokoju-parku w trakcie, kiedy słyszą muzykę  

– wtedy świeci słońce. Kiedy muzyka milknie – rodzic zatrzymuje 

piosenkę, a dziecko przykuca i robi z rąk daszek nad głową – bo pada 

deszcz. Po chwili znowu spacerują po sali-parku, bo ponownie słychać 

muzykę. 

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

 

7. „Pogodowa orkiestra” – układanie rytmów połączone z grą na 

częściach ciała. 

Rodzic układa na podłodze rytm. Dziecko kontynuuje, wykorzystując 

pozostałe kartoniki. Następnie wspólnie ustalają, że kropla deszczu  

– to klaśnięcie w dłonie, płatek śniegu – tupnięcie nogami w podłogę,  

a błyskawica – to podskok . Następnie dziecko układa rytm  

i kontynuuje grę na częściach ciała. 

(załącznik nr 8 „Kartoniki do układania rytmów”) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8
https://www.youtube.com/watch?v=YzMADXJp_Tk


CZWARTEK 26.03.2020 

 

1. „Mały ogrodnik” – zabawa ruchowa. 

Rodzic włącza utwór muzyczny „Kwiatki bratki” (m. Barbara Kolago,  

sł. Dorota Gellner). Dziecko kuca  na dywanie-jest nasionkiem. Rodzic 

wciela się w rolę ogrodnika – spaceruje pomiędzy dzieckiem  

i dotykiem budzi nasionko-dziecko, które zaczyna rosnąc. Potem 

zamiana ról. 

https://www.youtube.com/watch?v=KoAEIDEzG3Y 

 

2. „Od cebulki do kwiatka” – rozwijanie myślenia przyczynowo-

skutkowego. 

Rodzic rozkłada na dywanie wymieszane ilustracje. Dziecko układa je 

w odpowiedniej kolejności i opisuje poszczególne etapy. Na koniec 

wspólnie próbują opowiedzieć, posiłkując się ilustracjami, jak z cebulki 

wyrasta tulipan. 

(załącznik nr 9 „Od cebulki do kwiatka”) 

 

3. „Rośnie tulipan” – ćwiczenie grafomotoryczne. 

Dziecko otrzymuje karty pracy i dorysowuje po śladzie brakującą 

część tulipana, po czym koloruje obrazek. 

(załącznik nr 10 Ćwiczenia grafomotoryczne) 

 

4. Zabawa słuchowa z elementem śpiewu „Klepiemy do rytmu”. 

https://www.youtube.com/watch?v=g63ejAMTHM4 

 

5. „Ogródek na parapecie” – działania praktyczne. 

Zachęcamy dziecko do zastanowienia się nad tym, czego do życia 

potrzebują rośliny. Następnie wspólnie zakładacie hodowlę 

szczypiorku. W tym celu przygotowujecie doniczkę. Do doniczki 

dziecko wsypuje ziemię. Następnie w ziemi umieszcza cebulkę. 

Podlewa wodą i obserwuje codziennie, co będzie działo się z jego 

cebulką. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KoAEIDEzG3Y
https://www.youtube.com/watch?v=g63ejAMTHM4


6. Zabawy matematyczne – rozwijanie umiejętności położenia 

przedmiotów w przestrzeni. 

https://szaloneliczby.pl/nad-pod/ 

https://szaloneliczby.pl/wskaz-polke-najwyzsza-najnizsza-srodkowa/ 

https://szaloneliczby.pl/wskaz-zabawke-z-wybranej-polki/ 

 

7. Zachęćmy dziecko do obejrzenia bajki „Wiosenne przygody 

krasnala”. 

Film animowany zrealizowany na motywach opowieści Lucyny 

Krzemienieckiej „O przygodach Krasnala Hałabały”. 

https://www.youtube.com/watch?v=BM1INy6tikg 

 

PIĄTEK 27. 03.2020 

 

1. „Wiosenny taniec” – zabawa ruchowa. 

Dziecko porusza się po sali w rytm dowolnej muzyki. Podczas przerwy 

w muzyce pilnie obserwuje rodzica, który pokazuje dziecku sylwetę 

żaby lub bociana. W zależności od tego, co zobaczy, uczestnik 

zabawy wykonuje odpowiednie ruchy: • żaba – podskakuje jak żabka, 

wypowiadając głośno słowa: kum, kum, kum, rech, rech, rech; • bocian 

– stoi w miejscu i ugina jedną nogę w kolanie, unosząc ją; z rąk 

wyciągniętych do przodu tworzy dziób i wypowiada rytmicznie: kle, kle, 

kle. 

(załącznik nr 11 Postać bociana i żaby) 

 

2. „Zielona niespodzianka” - wysłuchanie bajki czytanej przez 

rodzica. 

 Rodzicu przeczytaj bajkę dziecku. 

Pewnego dnia w pudełku z farbami wieczko otworzyło się wcześniej niż 

zwykle. 

Kiedy wszystkie krążki kolorowych farb jeszcze spały, zielony krążek 

przeciągnął się, ziewnął głośno i pomyślał: „Jaki dzisiaj piękny dzień! 

Zrobię wszystkim niespodziankę i namaluję coś ślicznego!”. 

Niebieskiej farbie śniło się piękne niebo, czerwonej – malinka słodka jak 

miód, a żółtej – sikorka siedząca na wielkim słoneczniku. 

Zielona farba pomyślała, podumała i zabrała się do pracy. 

https://szaloneliczby.pl/nad-pod/
https://szaloneliczby.pl/wskaz-polke-najwyzsza-najnizsza-srodkowa/
https://szaloneliczby.pl/wskaz-zabawke-z-wybranej-polki/
https://www.youtube.com/watch?v=BM1INy6tikg


Szur, szur, szur, mach, mach, mach – i zielona farba namalowała 

pięknego psa. 

Miał długi puszysty ogonek i wąsy długie i ostre jak igiełki. Zielona farba 

była bardzo zadowolona ze swojej pracy. 

– Wstawajcie, pobudka! – zawołała do swoich przyjaciół. – Zobaczcie, co 

dla was zrobiłam! Mam dla was niespodziankę. 

Zaspane kolorowe krążki przeciągnęły się, popatrzyły i nie mogły 

uwierzyć w to, co zobaczyły. 

– Co to jest? – zapytała niebieska farba. 

– Nigdy nie widziałam zielonego psa, chi, chi, chi – śmiała się czerwona 

farba. 

Zielona farba zzieleniała ze zdziwienia. 

– I zbudziłaś nas tylko po to, żeby pokazać nam to coś? – zapytała 

złośliwie żółta farba. 

Zielona farba pozieleniała ze złości. 

– Co wam się nie podoba? Spójrzcie, jaki ten pies jest piękny! Ma 

puszysty ogon, długie wąsy i ostre pazury. Czemu się śmiejecie? 

– Kochana zielona farbo – powiedziały jej przyjaciółki. –Zielona może 

być trawa, liście, żaba, ale nie pies! 

Zielona farba pomyślała, podumała i zabrała się do pracy. 

Szur, szur, szur, mach, mach, mach i namalowała: piękną zieloną trawę 

kołyszącą się na wietrze, a w niej małą zieloną żabkę grającą w zieloną 

piłkę z zielonym konikiem polnym. 

 Rodzicu porozmawiaj z dzieckiem na temat wysłuchanego utworu. 

- O kim opowiada ta bajka? 

- Jaki prezent chciała zrobić zielona farba koleżankom? 

- Czy niespodzianka spodobała się koleżankom? 

- Jak zachowały się farby, gdy zobaczyły rysunek zielonej farby? 

- Rysunek mógł im się nie spodobać, to prawda, ale jak powinny się 

zachować, aby nie sprawić przykrości zielonej farbie?  

Układanie zakończenia bajki – rodzic mówi dziecku, że jako małe 

dziecko słyszał bajkę, która bardzo mu się spodobała, ale niestety nie 

pamięta jej zakończenia. Prosi dziecko, aby pomogło mu wymyślić 

dalszą część bajki. Prowadzący może przerwać bajkę po fragmencie: 

Zielona farba pozieleniała ze złości. 

 



3. „Mała żabka” – zabawa paluszkowa z elementami ćwiczeń 

ortofonicznych. 

Mała żabka, kum, kum, kum, 

zaciska prawą dłoń w piąstkę; 

w zielonej trawie ma domek swój. 

składa dłonie nad głową w tzw. daszek; 

Mała żabka, tra la la, 

składa dłonie nad głową w tzw. daszek; 

w zielony kubraczek jest ubrana. 

zaciska prawą dłoń w piąstkę; 

Mała żabka, he, he, he, 

głaszcze lewą dłonią prawą dłoń (zaciśniętą w piąstkę); 

w ciuciubabkę z boćkiem bawi się. 

ma prawą dłoń zaciśniętą w piąstkę; 

Mała żabka, ci, ci, ci, 

zaciska prawą dłoń w piąstkę; 

Właśnie smacznie sobie śpi. 

kołysze prawą dłoń (zaciśniętą w piąstkę) na otwartej. 

 

4. Od najmniejszego do największego – zabawa matematyczna.  

Rodzic rozkłada na dywanie sylwety wszystkich zielonych 

przedmiotów. Zadaniem dziecka jest ułożenie ich od najmniejszego do 

największego. 

(załącznik nr 12 Ilustracje z zielonymi przedmiotami) 

 

5. Proponujemy kilka ćwiczeń gimnastycznych z panem Miłoszem. 

Zapraszamy do zabawy mamę i tatę. 

https://www.youtube.com/watch?v=2TbmnmA95mM 

 

6. Teraz spróbujemy się troszeczkę wyciszyć magiczną piosenką 

„Budujemy ciszę”.  

https://www.youtube.com/watch?v=tb5TAMjnNvM&fbclid=IwAR3q

3cOPgmPflxe3cWAPy5o7-

qgvJ6rhUbWaGxLdjcPE84VjxRQfqlymRhM 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2TbmnmA95mM
https://www.youtube.com/watch?v=tb5TAMjnNvM&fbclid=IwAR3q3cOPgmPflxe3cWAPy5o7-qgvJ6rhUbWaGxLdjcPE84VjxRQfqlymRhM
https://www.youtube.com/watch?v=tb5TAMjnNvM&fbclid=IwAR3q3cOPgmPflxe3cWAPy5o7-qgvJ6rhUbWaGxLdjcPE84VjxRQfqlymRhM
https://www.youtube.com/watch?v=tb5TAMjnNvM&fbclid=IwAR3q3cOPgmPflxe3cWAPy5o7-qgvJ6rhUbWaGxLdjcPE84VjxRQfqlymRhM


Załącznik nr 1 - Praca plastyczna „Suknia Pani Wiosny” 
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