
PONIEDZIAŁEK - 23.03.2020 
 

1. Na początek dnia zapraszamy do wspólnej rozgrzewki  
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 

2. W piątek zawitała do nas wiosna  – utrwalimy nazwy i cechy 
charakterystyczne czterech pór roku, zapoznamy się z pierwszymi 
zmianami zachodzącymi wiosną w świecie roślin i zwierząt. 
Prosimy o przeczytanie dzieciom wiersza Olgi Adamowicz 
„Zwiastuny wiosny” (załącznik nr 1) oraz o omówienie cech wiosny 
opisanych w wierszu na podstawie historyjki obrazkowej  
(załącznik nr 2). 

3. Pory roku – układanie w odpowiedniej kolejności następujących 
pór roku (załącznik nr 3). 
Dzieci układają kolejno obrazki: wiosna, lato, jesień, zima, 
przypominając cechy charakterystyczne każdej pory roku. 

4. Prosimy, aby dzieci wykonały 2 karty pracy (załącznik 4 i 5). 
 

WTOREK - 24.03.2020 
 

1. Posłuchajmy piosenki o wiośnie  „Maszeruje wiosna” 
https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY 

2. ”Kolorowy mleczny wir” – eksperyment. Miłej zabawy!  
https://www.youtube.com/watch?v=-9ceoyP3ITs&feature=emb_title  
Do przeprowadzenia eksperymentu potrzebujemy: mleko, 
barwniki, płyn do mycia naczyń, patyczki do czyszczenia, 
zakraplacz lub łyżeczki, duży talerz. 
Na duży talerz wlewamy mleko, a następnie dodajemy stopniowo 
rozpuszczone barwniki spożywcze, lub wodę zabarwioną bibułą 
czy też ewentualnie farbką. 
Samo wkrapianie barwników na powierzchnię białego mleka jest 
dla dzieci duża atrakcją. Obserwujemy jak kolory rozpływają się 
mieszając ze sobą. 
Gdy na mleku zbierze się już tęczowa tafla kolorów, namaczamy 
patyczki w płynie do mycia naczyń i delikatnie dotykamy 
powierzchni mleka. Jeśli eksperyment się uda barwniki pod 
wpływem płynu i zmiany napięcia powierzchniowego zaczną 
samoistnie wirować i mieszać się tworzą wspaniałe, barwne 
widowisko. 

3. Karta pracy – zadanie matematyczne. Policz, a następnie 
w wyznaczonym miejscu narysuj tyle kresek, ile jest przedmiotów 
w danym zbiorze.  (załącznik nr 6) 

4. Posłuchajmy opowiadania „Oznaki wiosny” 
https://www.youtube.com/watch?v=iG4QBT1ycqc 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE
https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY
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ŚRODA - 25.03.2020 
 

1. ”Ptaszki fruwają” – zabawa muzyczno – ruchowa. Dzieci 
gestykulują tekst piosenki 
https://www.youtube.com/watch?v=zn2ihUfMV_M 

2. Kolejną naszą propozycją jest kolorowanka -  „Motyl”. Pokoloruj 
motylka według własnego wzoru. (załącznik nr 7) 

3. „Zwiastuny wiosny” – rozwiązywanie zagadek słownych 
a) Ten ptak, nim żabkę sobie zje, to głośno woła: kle, kle, kle! 
(bocian) 
b) Nadchodzi po zimie, znasz dobrze jej imię. Kroczy w kwiatów 
pąkach i w promieniach słonka. (wiosna) 
c) Czasem przez dzień cały prawie cicho siedzi w swoim stawie, 
lecz gdy najdzie ją ochota, może cały dzień rechotać. (żabka) 
d) Kiedy wiosna nastaje rośnie na łące. Do słońca fioletową główkę 
wystawia radośnie. (krokus) 

4. Zabawa matematyczna – policz, ile znajduje się na ekranie 
przedmiotów. 
https://www.matzoo.pl/klasa1/ile-przedmiotow_4_294 

 
CZWARTEK - 26.03.2020 

 
1. Piosenka na dobry początek dnia „ Góry do góry” 

https://www.youtube.com/watch?v=sdQGqO9xuao 
2. Praca plastyczna  - „Pani wiosna” . Prosiłybyśmy, aby dzieci 

namalowały Panią wiosnę tak, jak ją sobie wyobrażają – technika 
dowolna. 

3. Posłuchaj, co nie pasuje? -  zabawa słuchowa Czytamy najpierw 
jeden podpunkt (czyli 4 wyrazy a dziecko wysłuchuje co nie pasuje 
i tłumaczy, dopiero wtedy przechodzimy do podpunktu 
następnego)  

a. Kubek, garnek, pasta, szczoteczka  
b. Jabłko, ziemniak, banan, truskawka  
c. Krokus, sasanka, kaktus, przebiśnieg 
d. Czapka, szalik, rower, spodnie  
e.  Pies, kot, lodówka, mysz 
f.  Suszarka, pralka, lodówka, garnek  
g. jaskółka, sikorka, sarna, dzięcioł  
h. Uszy, sweter, oczy, nos  
i. Wiewiórka, sroka, dzik, zając 

4. Gra memory 
http://pisupisu.pl/przedszkole/odkrywankam-6 
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PIĄTEK - 27.03.2020 
 

1. Wierszowanki -  pokazywanki  
a) Ręce w dole, ręce w górze, 

Rysujemy koło duże, 
Skok do góry, ręce w bok, 

Teraz w przód zrób jeden krok, 
Skok do tyłu, skok na jednej nodze, 

Teraz usiądź na podłodze. 
 

b) Mam paluszków całą gromadkę, 
(Wyciągamy 5 palców) 

Wyprawię je zaraz w rejs moim statkiem. 
(Z drugiej dłoni formujemy łódeczkę) 

Kapitan Kciuk na rufie stoi, 
(Kładziemy kciuk na dłoni-łódeczce) 

A obok bosman, co niczego się nie boi 
(Dokładamy palec wskazujący) 

Kolorowa papuga, Pirat i Piratka 
(Dokładamy palec środkowy, serdeczny i mały) 

I już palców jest gromadka. 
(Ruszamy wszystkimi (5) palcami.) 

 
2. Eksperyment - Lampa Lava 

Przygotujcie: 
 szklankę wypełnioną olejem (do 3/4 wysokości) 
 1/4 szklanki wody 
 barwnik spożywczy 
 tabletka musująca (Wapno, Witamina C lub Magnes) 

Do wody dolejcie klika kropli barwnika i całość wlejcie do szklanki  
z olejem. Wlewana woda już zacznie przypominać bąbelki, a gdy 
dodacie tabletkę zupełnie zatracicie się w tym eksperymencie   
Po każdej dodanej kolejnej tabletce spektakl zaczyna się od nowa  
 

3. Puzzle (załącznik nr 8) Prosimy, aby dziecko starało się 
samodzielnie wyciąć puzzle wzdłuż linii a następnie na osobnej 
kartce przykleiło poskładany obrazek. 
 

4. Na koniec posłuchajmy bajkę o przygodach małych dzieci 
https://www.youtube.com/watch?v=yibpqtj2r90 
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Załącznik nr 1 
 
 

 



Załącznik nr 2 
 
                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                 

 

 

 

 

     

 
 
 
 
Załącznik nr 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 
 

 
 



Załącznik nr 4 
 

 
 



Załącznik nr 5 
 

 
 



Załącznik nr 6 
 

 
 
 



Załącznik nr 7 
 

 

 
 
 
 



Załącznik nr 8 
 

 


