
PONIEDZIAŁEK 

 

1. W piątek przyszła do nas Wiosna – odszukajcie wspólnie jak najwięcej 

skojarzeń do słowa Wiosna . Proponujemy obejrzeć wspólnie film pt.: Wiosna 

- pierwsze oznaki w przyrodzie - nowy film edukacyjny dla dzieci po polsku – 

AbcZabawa  https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY 

2. Pani Wiosna – prosimy o wydrukowanie głowy Pani Wiosny na kartce A4 , 

dzieci dorysują brakujące elementy i kolorują twarz a suknie robią z odcisków 

swoich dłoni ( mamy nadzieje, że farby są w domu jeśli nie to dzieci mogą 

ozdobić suknię według pomysłu) załącznik 1.  

3. Budujemy ciszę – magiczna piosenka, która pomoże Waszym dzieciom na 

chwilę się wyciszyć. Możecie jej użyć np. przed czytaniem bajki lub 

położeniem się wieczorem do łóżka. Dzieci na pewno chętnie nauczą Was, 

jakie do niej wykonujemy ruchy. 

https://www.youtube.com/watch?v=tb5TAMjnNvM 

4. Jak bałwanek szukał wiosny - prosimy o przeczytanie dzieciom, a następnie 

niech dziecko opowie tę historyjkę i ułoży obrazki według kolejności 

(załącznik 2. – tekst opowiadania i ilustracje czarnobiałe) 

 

WTOREK 

 

1. Maszeruje wiosna – przypomnijcie dzieciom piosenkę : 

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw   kto nie zna temu 

życzymy miłego słuchania 

 

2. Wiosenne kodowanie- na tej kartce ukrył się wiosenny obrazek po 

pokolorowaniu wyznaczonych pól dowiecie się co to za zwiastun wiosny ( 

wymaga to cierpliwości, pomagajcie ale nie wyręczajcie dzieci załącznik 3 ) 

3. Ate kate nunwa – coś dla ucha  

https://www.youtube.com/watch?v=FCoA9EDpvew  dzieci mogą nauczyć 

Państwa słów jak my się uczyliśmy ( część słów jest trochę zmieniona ale 

nasze dzieci na pewno rozpoznają co to za piosenka z pokazywaniem) 

 

ŚRODA 

 

1. Piosenka na dobry początek dnia - Góry do góry 

https://www.youtube.com/watch?v=sdQGqO9xuao  

2. Narysujemy obrazek - Dyktando rysunkowe. 

 Każde dziecko otrzymuje kartkę z konturem domku na dole kartki oraz 

ołówek. W kopercie jest instrukcja, co i gdzie należy narysować na kartce. 

Instrukcja: 

1. podpisz się w lewym górnym rogu kartki 

2. na dole kartki jest domek, dorysuj okno i drzwi 

3. po prawej stronie domu narysuj drzewo 

4. po lewej stronie domu narysuj płotek 

5. nad domkiem narysuj słońce 

pokoloruj rysunek dla wiosny 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY
https://www.youtube.com/watch?v=tb5TAMjnNvM&fbclid=IwAR3q3cOPgmPflxe3cWAPy5o7-qgvJ6rhUbWaGxLdjcPE84VjxRQfqlymRhM
https://www.youtube.com/watch?v=tb5TAMjnNvM&fbclid=IwAR3q3cOPgmPflxe3cWAPy5o7-qgvJ6rhUbWaGxLdjcPE84VjxRQfqlymRhM
https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw
https://www.youtube.com/watch?v=FCoA9EDpvew
https://www.youtube.com/watch?v=sdQGqO9xuao


 

3. Bajka do posłuchania Kajtkowe przygody (oczywiście fragment dostosowany 

do dzieci) : https://www.youtube.com/watch?v=4Rdnf3IEcLM 

Po zakończeniu wytłumaczenie nieznanych słów i rozmowa o wysłuchanym 

fragmencie. 

 

CZWARTEK 

 

1.  Coś na początek : A ram zam zam – pewnie doskonale znacie :). Dzieci 

uwielbiają, a jest to dla nich doskonałe ćwiczenie dla sprawności rąk i 

powtarzaniu sekwencji. https://www.youtube.com/watch?v=HwoXD_RVETg 

2. Wiosenny taniec – https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI proszę 

włączyć dzieciom i niech ruchem wyrażają słyszana muzykę 

3. Literowa plątaninka – załącznik 4) każdą literkę dziecko prowadzi innym 

kolorem  

4. Zabawa słuchowa SŁUCHAJ UWAŻNIE Co nie pasuje? Wytłumacz dlaczego?  

Czytamy najpierw jeden podpunkt (czyli 4 wyrazy a dziecko wysłuchuje co nie 

pasuje i tłumaczy, dopiero wtedy przechodzimy do podpunktu następnego)  

a.  Szczoteczka, łyżka, pasta, kubek 

b.   Jabłko, ziemniak, pomarańcze, truskawka  

c.  Krzesło, łóżko, lodówka, fotel  

d.  Talerz, łyżka, widelec, nóż  

e.  Płaszcz, szalik, kolczyk, spodnie  

f.  Pędzel, książka, kredka, farby  

g.  Suszarka, pralka, lodówka, garnek  

h.  jaskółka, sikorka, sarna, dzięcioł  

i.  Oczy, sweter, brzuch, noga  

j.  Wiewiórka, sroka, dzik, zając 

 

PIĄTEK 

 

1. Głowa ramiona – zabawa na rozruszanie naszego ciała po angielsku dzieci 

poznały ją podczas zajęć z j.angielskiego z Turboprzedszkolaków: 

https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY  

2. Nie tylko higiena, ale również aktywność fizyczna jest bardzo ważna w 
ochronie przed chorobami. Każdego dnia w przedszkolu wykonujemy rozmaite 
ćwiczenia fizycznie. Może w domu też poćwiczycie razem z dziećmi? 
Załączam bardzo fajne narzędzie – koło fortuny, które wylosuje Wam 
ćwiczenia do wykonania. Myślę, że dzieciom taka forma zabawy może się 

spodobać :). Losowanie ćwiczeń gimnastycznych: 
https://damianrudnik.com/wychowanie-fizyczne-w-domu-zagraj-w-gre-
przedszkole/?fbclid=IwAR070Z79G0uy7EGg8qz4jzlBCmZlzFK1Gcb-
AHFbs0soFUa7LYHdC73k2JU 

3. Wiosenne kodowanie 2 – w załączniku nr 5  

 

 

Pozdrawiamy Panie Małgosia, Justynka, Iwonka, Marta 

https://www.youtube.com/watch?v=4Rdnf3IEcLM
https://www.youtube.com/watch?v=HwoXD_RVETg&fbclid=IwAR0ZU41frBl-dYZr4DtLGUoFDfDDaQ8U7y2sfcoqJQXpAl2182xUeI6LFvM
https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI
https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY
https://damianrudnik.com/wychowanie-fizyczne-w-domu-zagraj-w-gre-przedszkole/?fbclid=IwAR070Z79G0uy7EGg8qz4jzlBCmZlzFK1Gcb-AHFbs0soFUa7LYHdC73k2JU
https://damianrudnik.com/wychowanie-fizyczne-w-domu-zagraj-w-gre-przedszkole/?fbclid=IwAR070Z79G0uy7EGg8qz4jzlBCmZlzFK1Gcb-AHFbs0soFUa7LYHdC73k2JU
https://damianrudnik.com/wychowanie-fizyczne-w-domu-zagraj-w-gre-przedszkole/?fbclid=IwAR070Z79G0uy7EGg8qz4jzlBCmZlzFK1Gcb-AHFbs0soFUa7LYHdC73k2JU
https://damianrudnik.com/wychowanie-fizyczne-w-domu-zagraj-w-gre-przedszkole/?fbclid=IwAR070Z79G0uy7EGg8qz4jzlBCmZlzFK1Gcb-AHFbs0soFUa7LYHdC73k2JU


Załącznik 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANI WIOSNA 



Załącznik 2 

 

„JAK BAŁWANEK WIOSNY SZUKAŁ” 

Ewa Krawczyk  

Pewnego dnia dzieci ulepiły kilka bałwanków. Były bardzo różne, duże, małe, grube, chude, na 

głowach miały garnki, stare kapelusze, czapki i szaliki. W śród nich był szczególny bałwanek, 

ubrany w stary kapelusz i wełniany szalik. Stał na podwórku, zwrócony głową w stronę lasu. 

Słyszał jak dzieci opowiadały o zbliżającej się wiośnie i bardzo chciał ją spotkać. Postanowił więc 

wyruszyć  jej naprzeciw. Nad ranem przez nikogo nie zauważony, poszedł cichutko do 

lasu.  Przyglądał się wszystkiemu bacznie, ale nic szczególnego nie zauważył. Wszędzie było 

dużo śniegu, a w powietrzu unosił się lekki mrozik. 

Kiedy tak chodził po lesie, nie zauważył, że słonko już wstało i ogrzewało go coraz mocniej. 

Nagle spostrzegł, ze spod śniegu wystaje coś. Schylił się i łapką odgarnął delikatnie śniegową 

pierzynkę. 

– Och! – wykrzyknął przejęty. 

– To są na pewno kwiatki, o których opowiadały dzieci. 

Wokół bałwanka wyglądały spod śniegu pierwsze wiosenne kwiaty. 

Bałwanek uradowany pomyślał: „Tutaj na pewno już była wiosna, muszę iść szybciej, bo bardzo 

chciałbym się z nią przywitać”. Kiedy doszedł do rzeki, poczuł że kapelusz coraz bardziej opada 

mu na czoło. Poprawił go i rozejrzał się dookoła. Ze zdumieniem spostrzegł, że woda w rzece 

niosła duże i małe kawałki kry. Wtem obok bałwanka na gałęzi krzaczka przysiadł śliczny 

ptaszek. 

– Jaki jesteś ładny ptaszku – powiedział. – Nigdy cię nie widziałem. 

– Nie mogłeś mnie wcześniej zobaczyć. Jestem szczygłem i dopiero dzisiaj przyleciałem z 

daleka. Tutaj przyszła wiosna i jest coraz cieplej. Będę mógł zbudować sobie gniazdo. – 

powiedział ptaszek. 

– Przyszła wiosna? Gdzie jest? Chciałbym ją przywitać. – zawołał z entuzjazmem bałwanek. 

– Jak to gdzie? – powiedział zdziwiony szczygieł. – Rozejrzyj się wokoło. 



Bałwanek został sam i dopiero teraz poczuł się dziwnie. Kapelusz coraz bardziej spadał mu na 

oczy. Spostrzegł również, że bardzo schudł. Zaniepokoił się tym trochę, ale postanowił iść dalej. 

Po chwili do bałwanka podbiegła wiewiórka i zajączek. 

– Uciekaj bałwanku, do rzeki, skacz na krę, popłyniesz na niej do krainy śniegów. 

– Inne bałwanki już to dawno zrobiły – poradziły mu zwierzątka. 

– Jak to? – zapytał zdziwiony. Spojrzał na siebie i zobaczył, że bardzo zmalał, kapelusz spadł już 

z jego śniegowej główki. Pozostał mu jedynie szaliczek, który zrobił się nieco za długi. 

– Bałwanku uciekaj – zawołała wiewiórka. 

– Przecież możesz się roztopić – dodał zajączek. 

– Jesteś chyba ostatnim bałwankiem, który pozostał do przyjścia wiosny. Dlaczego czekałeś tak 

długo i nie odpłynąłeś z innymi bałwankami? 

– Chciałem przywitać się z wiosną, czy to udało mi się? 

– Ależ oczywiście – zawołał zajączek z wiewiórką, patrząc na niego z podziwem. 
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Załącznik 3 

 

 

 

 

 



Załącznik 4 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Załącznik 5 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 


