
 Grupa Pszczółki 

Marzec – Wiosenne przebudzenia 

Poniżej podaję  zakres  tematyki do realizacji w dniach od 25- 27 marca. 

Cele ogólne: rozwijanie mowy, utrwalanie oznak wiosny, utrwalanie procesu 

czytania oraz liczenia 

25 marzec –środa 

Temat dnia- Kolory wiosny 

 Posłuchajcie dzieci wierszyka: 

Wiersz pt. "Wiosna i moda"  B. Głodkowska  

Pod koniec zimy wiosna 

Wyjęła żurnali stosik. 

-W co mam się ubrać? – dumała 

-Co w tym sezonie się nosi? 

 

Założyć sukienkę w kropki? 

A może golf? No i spodnie? 

Co wybrać, by być na czasie 

i nie wyglądać niemodnie? 

 

Torebkę wziąć czy koszyczek? 

Na szyję apaszkę cienką, 

na głowę – kapelusz z piórkiem 

czy lepiej beret z antenką? 

 

(W tym czasie... - Gdzież ta wiosna? 

- pytali wszyscy wokół. 

- Zaspała? Zapomniała? 

Nie będzie jej w tym roku?) 

 

I przyszła w zielonych rajstopach, 

w powiewnej złocistej sukience 

i miała wianek z pierwiosnków, 

a w ręce trzymała kaczeńce. 

 

Pachniała jak sklep z perfumami- 

wszak była calutka w kwiatkach, 



sypała płatkami jak deszczem- 

i tak już została do lata. 

A teraz odpowiedzcie na pytania: 

Jaki problem miała wiosna? 

−− W co postanowiła się ubrać? 

−− Jak wyglądała? 

 Zapraszam Was do wysłuchania piosenki o wiośnie, możecie także zatańczyć    

.  Piosenka pt.   Pierwszy obudził się pierwiosnek 

https://drive.google.com/open?id=17imsgU7QG6ZhfXARtxCpkrKcIpOvRisk 

( podany link należy wkleić do przeglądarki) 

  

 A teraz  odkrywamy  literę  ł: małą i wielką, drukowaną i pisaną 

Otwieramy książkę i wykonujemy zadania ze str.46-49. 

Nie wszystkie dzieci mają aktualnie książki w domu, więc podaję link: 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html 

                                

25 marzec –czwartek 

Temat dnia- Wiosna na łące 

 Wykonujemy ćwiczenia w kartach pracy Nowe Przygody Olka i Ady 

cz.3  począwszy od str. 52 , wykonujemy starannie kilka ćwiczeń   

 lub korzystamy z wersji elektronicznej kart pracy: 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf 

 Utrwalamy naszą piosenkę, możecie także zatańczyć    

.  Piosenka   Pierwszy obudził się pierwiosnek 

https://drive.google.com/open?id=17imsgU7QG6ZhfXARtxCpkrKcIpOvRisk 

( podany link należy wkleić do przeglądarki) 

 

https://drive.google.com/open?id=17imsgU7QG6ZhfXARtxCpkrKcIpOvRisk
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf
https://drive.google.com/open?id=17imsgU7QG6ZhfXARtxCpkrKcIpOvRisk


 A teraz wymieńcie, jakie owady można spotkać na łące, spróbujcie 

pokazać, jak one się poruszają (np. naśladujemy pszczołę, motylka itp. 

A może z pomocą rodziców znajdziecie w Internecie różne zdjęcia owadów 

jakie można spotkać na łące? Pooglądajcie. 

 A teraz poćwiczymy liczenie  

Czy potraficie policzyć ile to jest: 

2+5= 

7+1= 

6-4= 

8-3= 

Do liczenia możecie użyć przedmiotów, np. klocków. Jeśli moje przykłady 

są zbyt łatwe, poproście rodziców o trudniejsze 

 A teraz Proszę Was o wykonanie pracy plastycznej  pt,, Wiosenny 

motyl” 

Technika jest dowolna, możecie np. narysować lub namalować farbami. 

Miło mi będzie jeśli zobaczę Wasze prace  Pamiętajcie o podpisaniu 

pracy swoim imieniem. 

Proszę o wysyłanie zdjęć  prac na mój adres mailowy 

ninamiliczek@gmail.com 

 

                              

25 marzec –piątek 

Temat dnia- Poszukiwanie oznak wiosny 

 Dzisiaj popracujemy w Kartach  pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery 

i liczby, cz. 2, s. 50–51. Zobaczymy tam monety i banknoty. 

Link do kart pracy: 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html 

 Teraz zapraszam was do wysłuchania opowiadania Agaty 

Widzowskiej pt. Ozimina. 

mailto:ninamiliczek@gmail.com
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html


 

Pomoce: Książka z obrazkami do opowiadań (s. 54–55)  

Rodzic  czyta opowiadanie, a dzieci oglądają ilustracje w książce. 

Odpowiedzcie na pytania do treści  opowiadania pełnymi zdaniami. 

Dokończcie zdanie: Lubię wiosnę, bo…………………………  

Podaję link do  tekstu opowiadania: 

https://drive.google.com/open?id=1X9AGhxB8XuiwI5ep06rWzAiNnpmpxps4 

 Poniżej znajdziecie kilka piosenek w wiosennym klimacie. Ciekawe, 

które rozpoznajecie? Posłuchajcie, zaśpiewajcie….. 

Link do piosenek o wiośnie: 

https://drive.google.com/open?id=17imsgU7QG6ZhfXARtxCpkrKcIpOvRisk 

Na zakończenie przypominam o wykonaniu prac plastycznych. Czy Wasze 

motylki są już gotowe? Chętnie je zobaczę. Powyżej podałam adres mailowy, na 

które można wysyłać zdjęcia prac. 

 

 

                                                     

Serdecznie Was pozdrawiam i Waszych rodziców. 

Wkrótce pojawią się nowe informacje. 

                                   

 

 

 

 

 
.  

https://drive.google.com/open?id=1X9AGhxB8XuiwI5ep06rWzAiNnpmpxps4
https://drive.google.com/open?id=17imsgU7QG6ZhfXARtxCpkrKcIpOvRisk

