
Witajcie kochane dzieci oraz Rodzice 

Jak ten czas szybko leci! 

Bardzo za Wami tęsknimy i bardzo chciałybyśmy, 
abyśmy byli razem w naszym przedszkolu

02.04.2020r. (czwartek)

Na  początek  dziś  zapraszam  was  na  opowieść  ruchową
WIOSNA  przy muzyce (proszę Rodziców by przygotowali dowolną
muzykę  instrumentalną  o  pogodnym  charakterze,  dzieci  spróbują
zobrazować tekst ruchem)

Wiosna wychodzi na spacer. - kładą ręce na biodrach, maszerują 

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
-  przechodzą do leżenia na plecach,

Głęboko  oddycha,  wciągając  pachnące  świeżą  ziemią  powietrze.-  wciągają
powietrze nosem, wypuszczają ustami,

– Jak przyjemnie. Szkoda, że muszę iść dalej. Zobaczę, co słychać w sadzie.-  
wyciągają nogi przed siebie, rozsuwając 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, obroty, wyciągają ręce w górę,

Muszę  przeskoczyć  strumyk,  nie  mocząc  sukni.-  wykonują  kilka  podskoków
obunóż w przód,

Teraz posłucham jeszcze śpiewu ptaków.- przechodzą do lekkiego rozkroku, nie
odrywając  nóg od podłogi;  wykonują  skręty tułowia,  nadstawiając  raz  jedno
ucho, raz drugie ucho,



Pora  wracać  do  domu.  Zanim  to  zrobię,  porozmawiam  z  drzewami
-  pozostają  w  pozycji  stojącej,  kołyszą  rękami  w  dowolnych  kierunkach,
równocześnie naśladując szum drzew (z różnym natężeniem).

Bardzo Wam dziękuję za wspólną zabawę, mam nadzieję, że się
podobała   A  teraz  zapraszam  Was  kochani  do  rozmowy  
o wiosennych powrotach ptaków. 

Obejrzyjcie  proszę  ilustracje,  rozwiążcie  zagadki  słowne  
i wskażcie odpowiednie ptaki



 

Pióra biało-czarne, Wiosną do nas przyleciała
buciki czerwone; ta ptaszyna czarna, mała.
uciekają przed nim żabki, Murować się nie uczyła,
bardzo przestraszone. ale gniazdko ulepiła.
(bocian) (jaskółka)

Już po lesie kuka, Śpiewa wysoko
gniazdka sobie szuka. Piosenki do słonka
Jak znajdzie, podrzuca jaja, głos ma podobny
niech inni je wygrzewają. do drżenia dzwonka
(kukułka) (skowronek)

Teraz  potrzebna  Wam  będzie  mapa  świata  albo  globus  
Rodzice pokażą Wam Egipt – kraj, gdzie zimują bociany, a następnie
Polskę - w ten sposób zobaczycie drogę, jaką muszą przebyć te ptaki,
wracając do naszego kraju. Pomyślcie co robią bociany, gdy wrócą  
z ciepłych krajów i czy wszystkie ptaki budują gniazda? 



Wykonanie karty pracy cz.3 str.67-68





Na  koniec  naszych  zajęć  zapraszam  do  wykonania  pracy
plastycznej „Wiosenne słońce”. Do wykonania tego zadania potrzebny
Wam będzie żółty i pomarańczowy papier, kartka w kształcie słońca
oraz klej. Wydrzyjcie bądź wytnijcie koło i paski – promyki słońca,
następnie  przyklejcie  je  na  kartkę  w  kształcie  koła,  możecie
dorysować uśmiechniętą twarz  

Bardzo dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas. 

Na koniec dodatkowe karty dla młodszych i starszych, 

wybierajcie co się Wam podoba. 

Zapraszamy do chwalenia się swoimi wytworami 
na Messengerze !

Będzie nam bardzo miło 

Uścisków moc.

Może ktoś zamiast wiosennego słońca zrobi bociana?

Zapraszamy 
















