
Środa 18.03.2020 

TEMAT TYGODNIA: WIOSNA TUŻ TUŻ 

TEMAT DNIA: JAK ZWIERZĘTA BUDZĄ SIĘ Z ZIMOWEGO SNU  

Moje drogie Jeże w związku z tym że nie możemy spotkać się w naszej sali i 

wspólnie spędzać to w związki z tym przygotowałam dla Was propozycje  

zabawy tym razem z rodzicami . 

1.Wraz z rodzicami śpiewamy piosenkę pt „Jadą jadą misie” 

 Link do piosenki - https://www.youtube.com/watch?v=AsncQLK6dOg 

2.O tym, kto mieszka w ogródku dowiemy się z wiersza pt „W ogródku” Doroty 

Gellner. 

W ogródku 

Wyszłam sobie do ogródka, 

może spotkam krasnoludka? 

Może w cieniu pod drzewami 

siedzi z dziećmi i wnukami? 

O! Coś rusza się pod krzakiem! 

Eee.. to jakiś ptak z pisklakiem. 

Ptak z pisklakiem, pisklak z ptakiem, 

biegną szybko za robakiem. 

Przeleciało coś nad płotem! 

Czy to krasnal samolotem? 

Nie! To ważka. Strasznie wielka! 

Przezroczyste ma skrzydełka. 

Oj! Za drzewem ktoś tak stuka. 

Pewnie krasnal wnuków szuka. 

Nie! To dzięcioł dziobem pukał 

i niechcący mnie oszukał. 

Kto tak pędzi w stronę norki? 

https://www.youtube.com/watch?v=AsncQLK6dOg


Czyżby krasnal z wielkim workiem? 

Nie! To przecież mysia norka, 

a przed norka mysz. Bez worka. 

Co tak brzęczy? Czy to mucha? 

Czy też krasnal radia słucha? 

Przeszukałam pół ogródka, 

nie znalazłam krasnoludka. 

Ale może, kto to wie, 

krasnoludek znajdzie mnie? 

3.Zabawa z kręglami . 

Moi drodzy wcale nie musicie kupować kręgli w sklepie .Możecie wraz z rodzicami zrobić swoje własne domowe 

kręgle do tego celu możecie wykorzystać puste butelki po wodzie! Ekonomicznie i ekologicznie zarazem. Aby 

nie były zbyt lekkie należy do środka wsypać trochę piasku lub wlać wodę. Możecie też je ozdobić naklejkami, 

papierem samoprzylepnym lub czymkolwiek co macie w domu. A potem piłka, zbijanie kręgli i w trakcie 

świetnej zabawy ćwiczenie koordynacji wzrokowo- ruchowej, precyzji i koncentracji. Udanej zabawy !!! 

4.Praca plastyczna. 

Tematem pracy plastycznej będą zwierzęta. Do przygotowania potrzebne będą :rolka po papierze toaletowym 

,klej, papier kolorowy ,farby, nożyczki . 

Link do strony - https://www.youtube.com/watch?v=s2ncl7mfZRA 

5.PODSUMOWANIE I MATERIAŁY DODATKOWE 

Na wiosnę budzą się ze snu zimowego między innymi : świstaki ,niedźwiadki a przylatują do nas bociany. 

https://www.youtube.com/watch?v=s2ncl7mfZRA


 

 

 


