GRUPA PRZEDSZKOLNA SŁONECZKA
WIOSNA
25.03.2020 (środa)
Oznaki wiosny
Oglądanie książek o wiośnie-ćwiczenia mowy
Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy-język,wargi,żuchwę.
Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania E.Stadtmiiller-Witaj wiosno.
- Kiedy ta wiosna w końcu przyjdzie – marudziła Ada. – w przedszkolu już dawno śpiewamy o
niej piosenki, wycinamy kolorowe motylki i kwiatki, a ona nic.
- Jak to: nic – oburzył się tato. – Wiosna pracuję pełną parą, aby wybuchnąć zielenią, gdy
tylko spadnie pierwszy ciepły deszcz.
- Jakoś tej pracy nie widać – skrzywił się Olek. – Wszędzie szaro, buro i ponuro …
- Chyba ktoś tu nie umie patrzeć uważnie… - pokręcił głową tato. – Jeśli ubierzecie się w pięć
minut, to zabiorę was do parku na wyprawę detektywistyczną . będziemy tropić ślady
wiosny. Zgoda?
- Zgoda! – zawołali bardzo zgodnie Ada i Olek.
Trzeba przyznać że parkowe alejki, tonące w marcowej mgle, nie wyglądały najlepiej.
Odrapane ławki, pusty plac zabaw, błoto pod nogami.
Olek już miał zaproponować powrót do domu, gdy tato zawołał: - STOP! Na prawo patrz!
- Ale na co patrz? – nie zrozumiała Ada
Tato bez słowa wskazał parasolem na parkową sadzawkę. Tuż przy pustym łabędzim domku,
na wierzbowych gałązkach bieliły się najprawdziwsze na świecie…
- Bazie! – wrzasnął Olek. – Zobaczyłem je pierwszy, punkt dla mnie!
Ada była niepocieszona. Na szczęście sokole oko taty dojrzało kolejny, niezaprzeczalny znak
wiosny. Podczas gdy Olek wypatrywał ptaków na drzewach, tato dyskretnie przytrzymał Adę
za kapturek kurtki i oczami wskazał wijącą się pośród burej trawy ścieżkę. Ada pobiegła nią i
po chwili wszyscy usłyszeli jej radosny okrzyk:
- Mam! Mam drugi znak wiosny! Remis!
Teraz dopiero Olek zauważył malutkie żółte kwiatuszki, których rozczochrane główki pojawiły
się nie wiadomo skąd tuż nad ziemią.
- To podbiał – wyjaśnił dzieciom tato. – Bardzo pożyteczna, lecznicza roślinka.
- A co ona leczy? – chciała wiedzieć Ada.
- Wiosenne katarki, marcowe chrypki i kaszelki… - odparł tato. – Oj, chyba zbiera się na
deszcz, więc lepiej wracajmy, żebyśmy nie musieli się nią kurować.
Droga do domu – niby taka sama – okazała się pasmem radosnych odkryć.
- Pąki na żywopłocie! – meldował Olek.
- Zielony listek, o tu – na klombie! – nie dawała za wygraną Ada.
- Przebiśniegi!!! – wykrzyknęli równocześnie na widok całej kępy ślicznych białych
kwiatuszków rosnących na trawniku, tuż obok ich własnego domu.
- Jak widzicie, wiosna wcale się nie leni – uśmiechnął się tato. – Trzeba tylko umieć patrzeć.

-Jakie zwiastuny wiosny dzieci zauważyły w parku?
-Jaką propozycje złożył tata Adzie i Olkowi?
Praca plastyczna –Wiosenne kotki-wydzieranka z kolorowego papieru.

26.03.2020(czwartek)
Przyroda wiosną
Ćwiczenia ortofoniczne-dżwięki wiosny-odgłosy ptaków(bocian,kukułka,wróbel itp…)
Nauka pierwszej zwrotki piosenki „Spotkanie z wiosną”
1.Ciepły wietrzyk powiał dzisiaj,
Słychać świergot ptaków,
A w ogrodzie spotkać można miłych przedszkolaków.
Zakładamy wiosenną hodowlę na zielony plon –cebula lub
pietruszka(doniczka,sadzonka,ziemia)

27.03.2020(piątek)
Kolory wiosny
Zabawa ćwicząca sprawność ręki-narysuj domek dla ptaszka, w którym zbuduje gniazdko.
Zabawy dydaktyczne Liczymy nasiona (1-6) dokładamy i odbieramy nasiona
żdyni,grochu,kukurydzy itp.
Doświadcznie przyrodnicze
Co kryje cebula?
Jaki ma kształt cebula?
Jaki ma smak i zapach?
Dlaczego płaczemy obierając cebulę?

30.03.2020(poniedziałek)
Co słychać wiosną w gnieździe?
Ćwiczenia palców dłoni – Witają się nasze paluszki.
Palce lewej i prawej dłoni dotykają się opuszkami kilka razy.
Praca plastyczna –Pisklęta w gnieździe.
Wytnij koło z kolorowego papieru,narysuj kurczaczka,pokoloruj go i wytnij, z żółtej krepiny
natnij sianka,przyklej do koła i wklej kurczaczka.
Zabawa ruchowa-zatańcz wesoły taniec dowolny przy dowolnej piosence.

31.03.2020(wtorek)
Wiosenny ogródek
Ćwiczenia grafomotoryczne-Narysuj tulipana,pokoloruj kredkami.
Utrwal pierwszą zwrotkę piosenki-Spotkanie z wiosną.
Słuchanie wiersza K.Datkun Czerniak pt. „Wiosna”
Wiosna w zielonej sukience
Nogami bosymi stąpa
I gdzie nogę stawia
Tam to chyba czary
Wiosenny kwiat zostawia.
Po spacerze wiosny
Świat zmienia się cały
Ptaki wśród zieleni
Radośnie śpiewają,
Motyle fruwają,
Świerszcze cicho grają.
Kwiaty kolorowe
Wśród traw zakwitają.
Gdyby nie Ty,wiosno,
I Twoje czary
To świat byłby pewnie
I smutny, i szary.
Opowiedz Jak czaruje wiosna?
Zabawa ruchowa Ptaki do gniazd.
Dzieci biegają w dowolnych kierunkach na sygnał szukają swojego gniazda (gazeta, kolorowa
kartka,wycięte koło z kartonu)

01.04.2020(środa)
Powroty ptaków
Ćwiczenia oddechowe-piórka dmuchaj w piórko aby uniosło się wysoko
Słuchanie opowiadania A.Widzowskiej-Powrót bociana
Gdzie miał swoje gniazdo bocian?
W jaki sposób przychodzą na świat małe bociany?
Po czym poznał dziadek,że przyleciały bociany?
Narusuj bociana i pokoloruj kredkami albo narysuj go w komputerze w programie
paint.Pamiętaj i czerwony dziób oraz czarne skrzydełko.
Poćwicz podskoki-skacz na skakance,kulawy lisek.

02.04.2020(czwartek)
Żabki i bocian
Obejrzyj film o życiu bociana. Poćwicz jak chodzi bocian, wysoko unoś kolan, stań na jednej
nodze.
Naucz się pierwszej zwrotki piosenki „Zielona wiosna”
Nad brzegiem rzeki żabki siedziały
I coś do ucha sobie szeptały.
Kum kum kum kum kum kum kum kum kum
Kum kum kum kum kum kum kum 2x
https://www.youtube.com/watch?v=VR50rxz_wGM

Jak szeptały żaby? Powtórz 5 razy
Zabawa ruchowa Bocian i żaby-żaby skaczą w różne strony na sygnał bocian żaby chowają się
w swoich domkach(szarfy, koła wycięte z gazety itp.)

03.04.2020(piątek)
Malowane wiosenne kwiaty
Ćwiczenia spostrzegawczości Ence-pence w której ręce?
Ukrywamy mały przedmiot w jednej dłoni-na hasło ence pence w której ręce pokazujemy
obie dłonie, dziecko odgaduje dotykając wybraną dłoń.
Jak powstają kolory wiosny? Eksperyment plastyczny(farba żółta, niebieska, czerwona,
pędzle, woda) mieszamy kolory
Żółta + czerwona = pomarańczowa (wiosenne kwiaty)
Żółta + niebieska = zielona (trawa, liście)
Niebieska +czerwona = fioletowa (krokusy, tulipany)
Ćwicz równowagę – rozłóż skakankę lub sznurek
na podłodze w dowolny sposób, chodź po nim w
różnych kierunkach noga za nogę

