
16.03.2020 PONIEDZIAŁEK 

1. W tym tygodniu rozpoczyna się kalendarzowa wiosna. 
Porozmawiajmy z dziećmi na temat aktualnej pory roku, oznak 
wiosny, kwiatów wiosennych, ptaków przylatujących na wiosnę. 
Zachęcamy do obejrzenia filmu, który pokazuje zwiastuny wiosny 
- kwiaty i ptaki. 
„Zwiastuny wiosny - rozpoznajemy wiosenne kwiaty/ Wiosna  
- Antonio Vivaldi - lekcja dla dzieci”.  
https://www.youtube.com/watch?v=rANDOonihZg  

 

2. Przeczytajmy dzieciom opowiadanie M. Różyckiej - „O żółtym 
tulipanie”. Ułóżcie historyjkę obrazkową 
Załącznik 1-5 
 

3. Wykonajmy prace plastyczną „Tulipan”. Proponujemy aby do 
wykonania pracy użyć ziemniaka i farb plakatowych. 
Sposób wykonania: 

 Ziemniaka przecinamy na pół- na obu częściach przy 
pomocy nożyka wycinamy kształt główki tulipana. 

 Ziemniakowa pieczątka w dłoń i do dzieła!  
 Domalowujemy zielone łodygi i liście…. i gotowe! 

Sposób wykonania załącznik nr 6 i 7. 
 Źródło: https://ekodziecko.com/tulipany-z-ziemniaka 

 

17.03.2020 WTOREK 

1. Zaśpiewajmy piosenkę- Maszeruje Wiosna 
https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY 
 

2. Wydrukujcie załącznik nr 8. Zadanie polega na pokolorowaniu 
obrazka, który przedstawia kwiat według podanego kodu.  
 

3. Zagrajcie w grę „Wiosenne memory”. Poćwiczcie swoją pamięć  
i spostrzegawczość. Miłej zabawy! 
https://learningapps.org/2175457 
 

4. Czas na wyciszenie. Wykonajcie sobie wzajemnie masażyk. 
Dziecko kładzie się na brzuchu i zamyka oczy, rodzic siada obok. 
Rodzicu, Twoje palce są teraz  kropelkami deszczu, które masują 
plecy dziecka. Deszczyk kropi delikatnie,  z czasem powoli 
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wychodzi wiosenne słońce i wtedy dłonie osoby masującej 
delikatnie głaszczą plecy dziecka. Pamiętajcie, że po skończonym 
masażu role się zmieniają. 
 

 

18.03.2020 ŚRODA 

1. Zaśpiewajcie znaną dzieciom piosenkę o bocianie.  
https://www.youtube.com/watch?v=Q9GXQJ6kRRA 
 

2. Poznajcie bocianie zwyczaje. W tym celu obejrzyjcie wywiad 
Krasnala Tadzia z bocianem. W proponowanym filmie możecie 
zobaczyć relację z podróży bociana do ciepłych krajów.  
https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw 
 

3. Stwórzcie swojego bociana z płatków kosmetycznych.  
Będą Wam potrzebne do tego : 

 Waciki kosmetyczne (3 sztuki) 
 Plastelina( jeśli nie macie plasteliny, oczko możecie  po 

prostu namalować farbą) 
 Klej 
 Słomka 
 Papier kolorowy (czarny, zielony i czerwony) 
 Karton biały lub kolorowy 

Poniżej link pokazujący sposób wykonania 
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/137-bocian-z-
wacikow 
 

4. Stwórzcie prostą wiosenną grę planszową. Na kartce papieru 
narysujcie trasę, pola specjalne. Ustalcie reguły gry. Rzucajcie 
kostką, przeliczajcie oczka.  
 

19.03.2020 CZWARTEK 

1. Wysłuchajcie utworu „ Zielona Wiosna”. Drodzy rodzice 
porozmawiajcie z dziećmi na temat piosenki, jej nastroju, tempa, 
powtarzających się elementów, treści.  
https://www.youtube.com/watch?v=VR50rxz_wGM 
 

2. Powtarzajcie razem fragmenty melodii na sylabach :  
na, na, la, la, ta, ta. 
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3. Poćwiczcie razem. Oto kilka propozycji ćwiczeń  z dziećmi  
z wykorzystanie  gazety lub kartki papieru.  
 
„Piłeczka” - zgniećcie gazetę w kulkę. Podrzucajcie  ją raz prawą 
ręka, raz lewą ręką, oburącz oraz przerzucajcie z ręki do ręki. 
„Tocz się tocz piłeczko” - dziecko siedzi w siadzie klęcznym 
i próbuje przesuwać  kulkę do przodu przez  dmuchanie na nią. 
„Raki ” - czworakowanie z gazetą na brzuchu. 
„Rzuć  do celu” - wrzucanie kulek z gazet do kosza. 
„Skoki przez przeszkodę” – gazety leżą na dywanie dziecko gdy 
napotkają przeszkodę wykonuje przeskoki przez rozłożoną gazetę 

 

20.03.2020 PIĄTEK 

1. Drodzy rodzice włączcie dzieciom piosenkę  „Wiosna, wiosenka”, 
niech dzieci wyrażają ruchem słyszaną muzykę. Możecie dać im 
do rączki kolorowe apaszki. 
https://www.youtube.com/watch?v=YzMADXJp_Tk 
 

2. Nadeszła wiosna. Wydrukujcie załącznik nr 9. Poszukajcie literek 
z których składa się słowo WIOSNA i  połączcie je w odpowiedniej 
kolejności.  
 

3.  Namalujcie farbami portret Pani wiosny.  
 

4. Na koniec zabawa z Panem Miłoszem. 
https://www.youtube.com/watch?v=2TbmnmA95mM 
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Załącznik nr 1 

M. Różycka - „O żółtym tulipanie” 

 

W ciemnym domku pod ziemią mieszkał mały Tulipanek. Maleńki Tulipan, jak 

wszystkie małe dzieci, spał całymi dniami. 

Wokoło było bowiem bardzo cicho i ciemno. Pewnego dnia obudziło go lekkie 

pukanie do drzwi. 

- Kto tam? –zapytał obudzony ze snu Tulipanek. 

- To ja. Deszczyk. Chcę wejść do ciebie. Nie bój się maleńki. Otwórz. 

- Nie, nie chcę. Nie otworzę. –powiedział Tulipanek i odwróciwszy się na drugą 

stronę, znów smacznie zasnął. 

- Po chwili mały Tulipanek znów usłyszał pukanie. 

- Puk! Puk! Puk! 

- Kto tam? 

- To ja. Deszcz. Pozwól mi wejść do swego domku. 

- Nie, nie chcę, abyś mnie zamoczył. Pozwól mi spać spokojnie. 

Po pewnym czasie Tulipanek usłyszał znów pukanie i cieniutki, miły głosik wyszeptał: 

- Tulipanku, puść mnie! 

- Ktoś ty? 

- Promyk słoneczny –odpowiedział cieniutki głosik. 

- O, nie potrzebuję cię. Idź sobie. 

Ale promyk słoneczny nie chciał odejść. Po chwili zajrzał do domu tulipanowego 

przez dziurkę od klucza i zapukał. 

- Kto tam puka? –zapytał zżółkły ze złości Tulipanek. 

- To my Deszcz i Słońce. My chcemy wejść do ciebie! 

Wtedy Tulipanek pomyślał: 

„Ha, muszę jednak otworzyć, bo dwojgu nie dam rady”. I otworzył. 

Wtedy Deszcz i Promyk wpadli do domu tulipanowego. Deszcz chwycił 

przestraszonego Tulipanka za jedną rękę, 



Promyk słońca za drugą i unieśli go wysoko, aż pod sam sufit. 

Mały żółty Tulipanek uderzył główką o sufit swego domku i przebił go ... 

I, o dziwo znalazł się w śród pięknego ogrodu, na zielonej trawce. Była wczesna 

wiosna. 

Promyki Słońca padały na żółtą główkę Tulipanka. 

A rano przyszły dzieci i zawołały: 

- Patrzcie! Pierwszy żółty tulipan zakwitł dzisiaj z rana! 

- Teraz już na pewno będzie wiosna ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 



Załącznik nr 3 

 

 



Załącznik nr 4 

 

 



Załącznik nr 5 

 

 



Załącznik nr 6 

 

 



Załącznik nr 7 

 

 



Załącznik nr 8 

 

 



Załącznik nr 9 

 

 

 


