
Dzień 30.03.2020r Pani Wiosna

Grupa: biedronki

1.Zwracanie uwagi na kalendarz – liczenie dni tygodnia , ustalanie daty i pory roku oraz pogody za 
oknem.- wykorzystanie domowego kalendarza

2.Wiosenna gimnastyka:

Rodzic jest panią Wiosną i wspólnie z dzieckiem wykonuje ćwiczenia:

Skoki obunóż w miejscu do przodu do tyłu i na boki ,przeskakiwanie z nogi na nogę, kołysanie się 
na stojąco, w pozycji na klęczkach , w siadzie skrzyżnym na boki, do przodu do tyłu ,przysiady i 
wstawanie, w siadzie kręcenie się w kółko i na pośladkach, marsz z podnoszeniem i opuszczaniem 
głowy, odwracanie głowy w lewo, prawo, górę i dół, skłony, skręty i kręcenie głową , marsz z 
wymachami rąk i nóg ,chodzenie na czworakach. Swobodny taniec przy ulubionej muzyce.

3. Zapoznanie z fragmentem wierszyka A. Dziechciarczyk Przebudzenie wiosny:

Obudziła się dziś wiosna

Uśmiechnięta i radosna

Rozejrzała się dookoła

ojej na wstanie pora

Czas obudzić mą przyrodę

Niech nie wieje wietrzyk chłodem

Promień słońca niech ogrzewa

Trawę , kwiaty , krzewy drzewa

Niech otworzą się juz pąki

Niech śpiewają już skowronki

Pszczoły zaczną już swą pracę

Już na świat ciepło patrzę

- chociaż się przeciąga jeszcze

Budzi głosem wszystkie świerszcze

A oddechu ciepłym tchnieniem

Tworzy łąkę jak marzenie

W kwiatach kolorową całą

Już podnoszą się nieśmiało

Z trawy się zieleni dywan

-już wstaje już się zrywam

-Powiedziała i zrobiła

Drzewa już zazieleniła

A z dalekich ciepłych krajów

Ptaki do gniazd powracają

Przegoniła zimę - siostrę



Koniec z tym powietrzem ostrym.

4.Rozmowa z dzieckiem na temat wierszyka :

Jaka obudziła się wiosna ?Kto ma śpiewać ?Kto zacznie swoją pracę ?Kogo budzi głosem?

Jaką łąkę tworzy? Z czego dywan się zieleni?, Kto z dalekich krajów powraca ? Kogo wiosna 
przegoniła?.

Praca plastyczna :

Biały karton , klej , bibuła, kolorowy ,nożyczki, papier kredki, mazaki, kolorowe gazety lub obrazki
z internetu przedstawiające ptaszki motyle, zwierzęta. 

Na białym kartonie rodzic rysuje postać pani wiosny . Razem z dzieckiem przyklejamy pani 
wiośnie sukienkę z bibuły, włosy z papieru kolorowego, rysujemy jej oczy nos i buzię . Wokół pani 
wiosny przyklejamy zwierzęta, ptaszki , motyle wycięte z gazet. Na dole kartonu malujemy trawę a 
u góry uśmiechnięte słoneczko.


