
Drodzy Rodzice! 

W tym tygodniu rozmawiamy o zmianach zachodzących wiosną w ogrodzie i w naszym 

najbliższym otoczeniu. Dzieci na podstawie własnej wiedzy i doświadczeń będą 

opowiadały o zwiastunach wiosny. Wysłuchają opowiadania O żółtym tulipanie, dzięki 

któremu dowiedzą się, jak przebiega proces rozwoju i wzrostu rośliny. Samodzielnie 

zasadzimy fasolę, cebulę i rzeżuchę. Zapoznamy się z pracą i narzędziami ogrodnika. 

Wykonamy zadania matematyczne. Poznamy literę c, C na podstawie wyrazu cebulka. 

Aby utrwalić informacje o wiosennych zmianach w przyrodzie, warto udać się z 

dzieckiem na spacer do parku lub lasu, odwiedzić ogródki działkowe lub wybrać się na 

wycieczkę na wieś. Możecie Państwo obejrzeć z dzieckiem albumy o ptakach 

powracających na wiosnę, aby utrwalić ich nazwy, obejrzeć film o budzącej się 

przyrodzie. Dziecko powinno próbować odczytywać samodzielnie nazwy ptaków, drzew i 

kwiatów. Podczas spaceru możecie utrwalać przeliczanie i dodawanie różnych obiektów. 

 

1.  DZIEŃ                      TEMAT: PO ZIMIE W OGRODZIE 

 

Zestaw ćwiczeń porannych  

1. „Poranek na wsi” – dzieci leżą na brzuchu, ręce trzymają pod głową. Na dźwięk 

tamburyna unoszą nad podłogę wyprostowane nogi i ręce. Po chwili wracają do 

pozycji wyjściowej. Ćwiczenie należy powtórzyć kilka razy. • tamburyn  

2.  „Koty się budzą” – dzieci przyjmują pozycję klęk podparty, dolny odcinek 

kręgosłupa „wpychają” mocno w podłogę tak, aby stał się w tym miejscu wklęsły. 

Głowy podnoszą. Na hasło N.: koci grzbiet, górny odcinek kręgosłupy „wypychają” 

w górę tak, aby powstał swego rodzaju garb. Głowy chowają między ramionami.  

3.  „Koniki” – dzieci biegają po obwodzie koła, uderzając piętami o pośladki. 

4.   „Przenoszenie jajka” – dzieci stoją w kole, blisko siebie i podają sobie woreczki 

gimnastyczne. Najpierw prawą ręką w prawą stronę, następnie lewą ręką i w lewą 

stronę. • woreczki gimnastyczne 

5. „Sadzimy w polu” – dzieci stają w rozkroku i wykonują skłon do prawej nogi, 

prostują się i robią skłon do lewej nogi. Ćwiczenia należy powtórzyć kilka razy.  

6.  „Króliki skaczą” – dzieci kładą woreczki gimnastyczne na podłodze i przeskakują 

przez nie raz z prawej strony, raz z lewej.  

7.  „Idą kaczki” – dzieci maszerują na ugiętych nogach.  

8.  „Idą krowy” – dzieci poruszają się na czworaka.  

9.  „Zwierzęta piją wodę” – dzieci kładą woreczki gimnastyczne na podłodze i siadają 

za nimi. Następnie wykonują skłon w kierunku woreczka tak, aby dotknąć go 

czołem. • woreczki gimnastyczne 

10.   „Zwierzęta do stodoły” – zabawa ruchowa, orientacyjno-porządkowa. Dzieci 

naśladują chód wybranych przez siebie zwierząt gospodarskich. Na dźwięk bębenka 

siadają w siadzie skrzyżnym w wyznaczonym miejscu. Na dźwięk tamburyna 

spacerują dalej. Ćwiczenie należy powtórzyć kilka razy. 

 



Bajka o brzydkiej gąsienicy  

 Po wierzbowej gałązce maszerowała powoli – raz i dwa, raz i dwa – włochata gąsienica. 

Przyfrunęła na gałązkę biedronka: Ale potworny potwór! – zawołała przestraszona 

i odleciała. Gąsienicy zrobiło się troszeczkę przykro, ale maszerowała dalej po gałązce – 

raz i dwa, raz i dwa. Przyleciała pszczoła. Obejrzała gąsienicę od nosa aż do ogona.− No 

tak – bzyknęła – piękna to nie jesteś, ale potwór? Przesada. A gąsienica powolutku 

maszerowała, raz i dwa, raz i dwa, przesuwała się po gałązce. Po chwili na wierzbie 

wylądowała ważka podobna do małego helikoptera. „Och, co za dziwne stworzenie” – 

pomyślała i zapytała: − Jak się nazywasz, włochaty robaku? Gąsienica z przerażenia 

zatrzymała się i postanowiła udawać, że jest gałązką. Po chwili do przerażonej gąsienicy 

podszedł ślimak, wydawało mu się, że to kawałek dziwnej gałązki i o mało co jej nie 

zadeptał wielką nogą. − Co tu robisz? – spytał zdziwiony. − Czekam – szepnęła gąsienica. 

− Na co czekasz? – zaciekawił się ślimak. − Czekam, żeby pofrunąć daleko. − Pofrunąć! – 

ślimak zaczął się śmiać tak, że o mało nie zgubił muszelki. – Ty chcesz pofrunąć? W tym 

grubym futrze? Bez skrzydeł? Możesz najwyżej spaść na ziemię, a wtedy znajdzie cię 

wrona i zje! – i ślimak śmiejąc się, powędrował dalej. Zrobił się wieczór, gąsienica trzęsła 

się z zimna i ze strachu, przytulona do gałązki. Potem przyszła noc. A nad ranem… Czy 

wiesz, co biedronka, pszczoła, ważka i ślimak zobaczyli rano, gdy się obudzili? Po 

gąsienicy nie było śladu, a na gałązce wierzby trzepotał się piękny kolorowy motyl. 

Prostował skrzydełka i szykował się do lotu. 

 

 Po przeczytaniu bajki -zadajemy dzieciom pytania: Co robiła gąsienica? Jak się 

czuła gąsienica, gdy słyszała komentarze pod swoim adresem? Co stało się z gąsienicą, 

kiedy nastał dzień? W co zamieniła się gąsienica? Jak się mogła czuć gąsienica, gdy 

zamieniła się w motyla? Następnie pokazuje dzieciom zdjęcia przedstawiające gąsienice i 

motyle. Dzieci wspólnie omawiają i porównują ich wygląd. Następnie dzieci układają 

historyjkę obrazkową przedstawiającą etapy rozwoju motyla. 

 

• „Moja gąsienica” – praca plastyczna. Dziecko otrzymuje zielony karton, odrysowuje na 

nim szablon liścia i go wycina. Następnie za pomocą plasteliny mocuje kolorowe nakrętki 

po napojach tak, aby stworzyć gąsienicę. Dzieci dorysowują gąsienicą oczy i nogi. Prace 

można wykonać także nawlekając kolorowe nakrętki na sznurek – wcześniej należy 

przygotować nakrętki (zrobić w nich otwory).  

• zielone kartony, szablon liścia, nożyczki, plastelina, flamastry, kolorowe nakrętki po 

napojach,  sznurek 

 

 

Dołączamy kartę pracy- biedronka origami- wytnij i złóż wg wzoru. 

 

 


