
 

 Temat tygodnia: Wiosna

Temat dnia: Nadeszła wiosna

DATA: 14.04.2021 (ŚRODA)

• utrwalanie nazw pór roku oraz dostrzeganie regularności w ich występowaniu,

 • zapoznanie z wyglądem wierzby, 

• rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

Cele ogólne: dziecko:

• nazywa i wymienia w odpowiedniej kolejności następujące po sobie pory roku, 

• opisuje wygląd kwitnącej wierzby,

 • wykonuje obrazek przedstawiający bazie



Dzień dobry 

Wyspany/Wyspana?  

Mam nadzieję, że tak  Pamiętaj,  że sen jest bardzo ważny a w 
szczególności u dzieci. Podczas snu całe nasze ciało odpoczywa i szykuje siły 
na kolejny dzień pełen przygód.

1. Dzisiaj rozpoczniemy od porannej gimnastyki. Zapraszam do ćwiczeń ! 
One na pewno Cię rozbudzą 

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU 

A teraz usiądź wygodnie 

2. Jestem ciekawa czy potrafisz wymienić wszystkie pory roku ???

SUPER !!! Dla starszaka to przecież bułka z masłem 

Skoro potrafisz je wymienić to ciekawe czy uda Ci się je rozpoznać ? Spróbuj 
rozwiązać zagadki oglądając filmik.      https://www.youtube.com/watch?
v=yg888yJfyFA 

https://www.youtube.com/watch?v=yg888yJfyFA
https://www.youtube.com/watch?v=yg888yJfyFA
https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU


Pięknie    Pory roku czyli WIOSNA – LATO – JESIEŃ – ZIMA masz już 
w małym palcu 

Skoro tak dobrze znasz pory roku mam dla Ciebie niespodziankę.

PUZZLE   Pewnie będąc w domku wszystkie Twoje puzzle już Ci się 
znudziły ? Mam dla ciebie puzzle z panią wiosną 

BAW SIĘ DOBRZE     

(Pod obrazkiem należy wybrać stopień trudności )

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/kwiaty/109850-pani-wiosna/
5x6

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/kwiaty/109850-pani-wiosna/5x6
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/kwiaty/109850-pani-wiosna/5x6


3. Przed tobą kolejna zagadka. Posłuchaj i odpowiedz o czym mama/tata 
czyta 

Na gałązce wierzbowej.
Srebrne i mięciutkie.
Zwiastują, że wiosna idzie, 
choć dni są jeszcze króciutkie. (bazie)

Jeśli nie wiesz co to takiego, ten obrazek na pewno Ci pomorze 

BRAWO ! Tak masz rację. To są bazie.

 Na jakim drzewie rosną?  (na wierzbie)

 A czy można je spotkać latem ? (nie, przekwitają)

Zwróć uwagę na sposób ich rozmieszczenia na gałązkach. Bazie rosną 
naprzemiennie ( raz po prawej, raz po lewej stronie gałązki).



 Na bazie często mówi się jeszcze inaczej. Wiesz jak ? (kotki)

4. PRACA PLASTYCZNA

A teraz to, co uwielbiacie robić w przedszkolu czyli praca plastyczna. Dzisiaj 
wykonasz ja w domku. Tematem pracy są bazie.

W przedszkolu wykonywalibyśmy ta pracę wszyscy w podobny sposób 
i z tych samych materiałów. 

Jesteśmy jednak w domku i wiem, że nie wszystkie przybory plastyczne masz
w domu. Zatem technika wykonania pracy jest  dowolna.  Poniższe zdjęcia
przedstawiają  kilka  pomysłów  z  których  możesz  skorzystać  lub  wymyślić
inny pomysł. 

Bazie można zrobić z bibuły, waty, pestek dyni, farby a nawet popcornu  
Twoja  praca  może  być  na  kartce  lub  możesz  podczas  spaceru  nazbierać
gałązek  i  przymocować  do  nich  kotki  z  waty  i  wstawić  do  wazonu….
Pomysłów na wykonanie tej pracy jest baarrddzoo dużo ….

Jestem pewna że wszystkie prace będą piękne !!  I wyjątkowe  

Bardzo proszę o przesłanie zdjęć prac na mój adres mailowy. Stworzymy 
wystawę prac na naszym przedszkolnym facebooku 

Joannamanka0@gmail.com 

mailto:Joannamanka0@gmail.com


  

5. Karty pracy : cz,4 s.32-35

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_6_4/mobile/
index.html#p=35 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_6_4/mobile/index.html#p=35
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_6_4/mobile/index.html#p=35


Przypominam o KALENDARZU POGODY 

Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Ci za udział w proponowanych 
zabawach. Życzę Ci miłego dnia i do zobaczenia jutro 

Przypominam, że jeśli będą Państwo mieli jakiekolwiek pytania czy też
wątpliwości, co do realizacji planu zapraszam do kontaktu mailowego:

joannamanka0@gmail.com 

Będę starała się jak najszybciej odpowiadać na Państwa maile – będę
dostępna codziennie w godzinach 9 – 13. 

                                                     Pozdrawiam Joanna Ziółkowska 
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