
Tematyka dnia (piątek, 27. marca): "WIOSENNE KWIATY"

Na początek proponuję zabawę "Wiosenne rytmy"- (ćwiczenie pamięci, utrwalanie wiadomości o 
oznakach wiosny). Potrzebne będą obrazki przedstawiające oznaki wiosny, np.: krokusy, 
przebiśniegi, bociany, żaby. Rodzic układa obrazki. Wskazuje kierunek odczytywania rytmu. 
Dziecko przygląda się, odtwarza ten sam układ i go kontynuuje.
Przykłady rytmów:
krokus, przebiśnieg, krokus, przebiśnieg, krokus, przebiśnieg....
dwie żaby, bocian, dwie żaby, bocian, dwie żaby, bocian....

Wiosna i kwiaty – rozmowa inspirowana wierszem K. Datkun – Czerniak Wiosna.

Posłuchaj wiersza.

Wiosna w zielonej sukience
nogami bosymi stąpa.
I gdzie stopę stawia,
tam… to chyba czary –
wiosenny kwiat zostawia.
Po spacerze wiosny
świat zmienia się cały.
Ptaki wśród zieleni
radośnie śpiewają,
motyle fruwają,
świerszcze cicho grają.
Kwiaty kolorowe
wśród traw zakwitają.
Gdyby nie ty, wiosno,
i te twoje czary,
to świat byłby pewnie
i smutny, i szary.

Odpowiedz na pytania:
−− Co zakwita tam, gdzie stopę stawia wiosna?
−− Jak zmienia się świat po spacerze wiosny?
−− Co robią wiosną: kwiaty, ptaki, motyle i świerszcze?
−− Jaki byłby świat, gdyby nie czary wiosny?

Omawianie wyglądu wczesnowiosennych kwiatów. 

Poszukaj zdjęć lub albumów z pierwszymi, wiosennymi kwiatami. Z pomocą rodziców przygotuj 
sylwety kwiatów:  przebiśnieg, krokus, pierwiosnek, sasanka, zawilec. 
Wykonaj polecenia według instrukcji:

Rodzic pokazuje dziecku sylwety wczesnowiosennych kwiatów i układa je na stole. Dziecko
po kolei omawia wygląd wszystkich kwiatów. Dzieli ich nazwy na sylaby, z wyklaskiwaniem.
Wspónie z rodzicem liczy je, wymieniając nazwy liczebników głównych (Rodzic wskazuje każdy
kwiatek palcem). Na koniec podaje łączną liczbę kwiatów. Określa położenie poszczególnych
kwiatów (wymienia nazwy liczebników porządkowych). Rodzic pyta: Jak nazywa się
pierwszy kwiatek? Jak nazywa się drugi...? Którym kwiatkiem z kolei jest pierwiosnek (krokus,



przebiśnieg, zawilec, sasanka)? 
Rodzic zwraca uwagę dziecka na miejsce występowania poszczególnych kwiatów (kwiaty
rosnące w środowisku naturalnym, kwiaty rosnące w ogrodzie). 
Dziecko dowiaduje się, które kwiaty wiosenne są objęte ochroną i nie wolno ich zrywać.

Przylaszczka pospolita chroniona była do 2014 roku, w tej chwili ochronie podlegają sasanki:
alpejska, łąkowa, otwarta, słowacka i wiosenna. Sasanka zwyczajna prawdopodobnie
już wymarła w stanie dzikim. Śnieżyczka przebiśnieg podlega w tej chwili ochronie częściowej,
podobnie jak szafran spiski (odmiana krokusa rosnącego w górach)  i nie wolno ich zrywać. Inne 
gatunki krokusów można uprawiać w ogródkach.

Projektowanie ogrodu pełnego kwiatów.

Jeśli lubisz zabawy konstrukcyjne, to możesz zaprojektować swój własny ogród. Zbuduj ścieżki z 
różnego rodzaju klocków. Obok ścieżek, na rabatkach, umieść wykonane kwiaty z bibuły, 
chusteczek higienicznych, lub wycięte z papieru, z gazet, z reklam.
Jeśli wolisz zabawy plastyczne wykonaj obrazek swojego ulubionego kwiatka dowolną techniką, z 
użyciem dowolnych materiałów: farbami, kredkami, pastelami, wycinanką, wydzieranką.


