
1.) Praca z wierszem

 Cel: rozwijanie słownictwa, wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego

Wiosenne porządki

Jan Brzechwa

Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana, 
Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana, 
Lecz zajrzała we wszystkie zakątki: 
– Zaczynamy wiosenne porządki.
Skoczył wietrzyk zamaszyście, 
Poodkurzał mchy i liście. 
Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek 
Powymiatał brudny śnieżek.

Krasnoludki wiadra niosą, 
Myją ziemię ranną rosą, 
Chmury, płynąc po błękicie, 
Urządziły wielkie mycie, 
A obłoki miękką szmatką 
Polerują słońce gładko, 
Aż się dziwią wszystkie dzieci, 
Że tak w niebie ładnie świeci.

Bocian w górę poszybował, 
Tęczę barwnie wymalował, 
A żurawie i skowronki 
Posypały kwieciem łąki, 
Posypały klomby, grządki, 
I skończyły się porządki.

Po przeczytaniu wiersza dziecku, proszę zadać pytania dotyczące utworu:
Co  zarządziła  wiosna?;  Kto  uczestniczył  w  wiosennych  porządkach?;  Jakie  czynności  wykonywały
poszczególne postacie?; Dlaczego wszyscy dookoła robią wiosenne porządki?; Czy wy w domach też
robicie wiosenne porządki?; Na czym one polegają?

2.) Jaką mamy dzisiaj pogodę?

Cel: zainteresowanie dziecka różnymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w pogodzie na
wiosnę
 
Proszę, aby dziecko dokończyło zdania:

• Zjawiska pogodowe to.........
• Termometr służy do.............
• Kiedy świeci słońce to.........
• Gdy na dworze pada deszcz to trzeba założyć.........
• Zwiastunami wiosny są.............



3.) Zabawy muzyczno – rytmiczne do piosenki

cel: kształcenie poczucia rytmu, rozwijanie koncentracji uwagi

Liczenie kukułki

sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak

Ku – ku, ku – ku,                Będę tak kukać 
po co krzyczysz?                przez całą wiosnę.           
Muszę wszystkie                Policzę, ile 
drzewa zliczyć.                  drzew w lesie rośnie.

Będę tak kukać                   Liczę pilnie,
przez całą wiosnę               ku-ku, ku-ku,
policzę, ile                          Ile sosen,
drzew w lesie rośnie.          ile buków.

Ku – ku, ku – ku,                Będę tak kukać
jedno, drugie.                      Przez cała wiosnę.
Ku – ku, ku – ku                 Policzę, ile
liczyć lubię.                        drzew w lesie rośnie.

Zadania:
• aktywne słuchanie piosenki z rodzicem
• rozmowa na temat treści piosenki
• dziecko  realizuje  rytm piosenki  (  klaszcząc,  tupiąc,  wybijając  rytm uderzając  dłońmi  o

kolana )
• analiza słuchowa piosenki czyli podział tekstu na wyrazy, wystukiwanie ich liczby dłonią o

podłogę
• analiza i synteza słuchowa wyrazów czyli dzielenie zdań na wyrazy, wyrazów na sylaby,

wyodrębnianie głosek w wyrazach

Poniżej link do utworu muzycznego:
https://www.youtube.com/watch?v=DgQLFYGM4V8

4.)  "Wiosenne ubranie"  - zabawa klasyfikacyjna

Cel: rozwijanie  umiejętności  klasyfikowania (  grupowania )  przedmiotów pod względem jednej
cechy wspólnej – przeznaczenia.

Rodzic razem z dzieckim gromadzi różne ubrania: letnie, wiosenne, zimowe. Dziecko wybiera te
elementy garderoby,  które mogą na siebie  włożyć w marcu.  Dziecko,  może też ułożyć  ubrania
według określonej cechy np. koloru, wielkości.

5.) "Słyszę i liczę" – ćwiczenia liczbowe, odtwarzanie zasłyszanych dźwięków

Cel: kształcenie umiejętności liczenia obiektów niewidocznych i określenie ich liczby.

https://www.youtube.com/watch?v=DgQLFYGM4V8


Rodzic wrzuca do kubka ( pojedynczo ) określoną liczbę guzików tak, aby dziecko ich nie widziało
tylko słyszało ( w danym tempie, aby dziecko mogło je policzyć ). Następnie dziecko układa przed
sobą tyle samo guzików, ile jego zdaniem rodzic wrzucił do kubka ( ile usłyszało dźwięków ). Na
koniec dziecko zapisuje na kartce liczbę ułożonych przed kubkiem guzików. Podobne ćwiczenia
można wykonać wrzucając np. klocki do garnka itp. W tej zabawie ważny jest też zapis graficzny
cyfry. Proszę zwracać uwagę, czy dziecko dobrze zapisuje cyfry. 

6.) Wiosenne prace plastyczne

Cel: rozwijanie zdolności manualnych, wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia

• WIOSENNE DRZEWO -  z  tektury  wycinamy kształt  drzewa  (  pień  i  korona  ).  Pień
owijamy brązową włóczką, koronę drzewa owijamy zieloną włóczką.  Na korone drzewa
naklejamy kulki z różówej bibuły ( pączki kwiatów ). 

• BAZIE KOTKI – na kartce kolorowego papieru rysujemy kredkami lub flamastrami, albo
malujemy  farbami  patyczki  wierzby.  Następnie,  formujemy  z  waty  małe  kuleczki  i
przyklejamy do gałązek. To najbardziej realistyczne plastyczne przedstawienie wiosennych
bazi.  Poza  tym toczenie  kulek   waty to  doskonała  zabawa sensoryczna  –  obcowanie  z
różnymi fakturami pozwala rozwijać harmonijnie wszystkie zmysły dziecka. 

7.) Zakładamy hodowlę fasoli

Cel: wzbogacanie wiadomości dotyczących sposobów hodowania wybranych roślin.

Co jest potrzebne?
– 3 nasiona fasoli
– słoik 0,25 l
– podstawka – miseczka pod słoik
– gaza
– gumka recepturka

Co zrobić? 
Gazę złożoną 2-krotnie naciągnąć na słoik i przymocować do niego gumką. Palcem wcisnąć gazę
do środka słoika, tak, aby powstał dołek, w którym należy umieścić nasiona. Nadmiar gazy obciąć.
Do  słoika  wlać  wodę  tak,  aby  nasiona  były  stale  wilgotne.  Gaza  nasiąka  wodą  i  za  jej
pośrednictwem woda spływa do spodeczka. Z tego względu należy kilka razy dziennie uzupełniać
wodę w słoiku, aby zapewnic nasionom ciągły dostęp wilgoci. Gdy pojawią się korzenie nie będzie
konieczne tak częste uzupełnianie wody. 




