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Posłuchajcie moi drodzy, w tej chwili mamy początek 
wiosny, możemy powiedzieć, że marzec to okres 
przedwiośnia. W tym okresie nasz organizm szczególnie 
potrzebuje wartościowego pożywienia. A wartościowe 
pożywienie, to takie, które ma naturalne witaminy. 

Dziś proponuję Wam założenie Zielonego ogródka  

Zastanówcie się chwilkę i porozmawiajcie z rodzicami, co 
jest potrzebne roślinom do rozwoju? 

Dziś zaproponuję Wam hodowlę cebuli, z której 



wyrośnie szczypior. A może wiecie jak wygląda szczypior? 
Szczypior posiada dużo witaminy C i B. Proszę opiszcie 
wygląd cebuli. Wspólnie z rodzicami obierzcie cebulę z 
pierwszych warstw. Proszę Was teraz o powąchanie 
cebuli. 

Czy zdarzyło się Wam być blisko kogoś kto obierał 
cebulę? Co wtedy czułyście? 

Myślę, że założenie ogródka będzie wspaniałą zabawą 
dla Was i rodziców. Zapraszam  

Wspólnie z rodzicami przygotujcie: cebulę (może być kilka 
cebul), plastikowy pojemnik, malutką łopatkę (może to być 
plastikowa łyżka), ziemię i konewkę z wodą. 
Napełnijcie plastikowy pojemnik ziemią, zróbcie w niej 
otwór, a następnie włóżcie do otworu cebulę. Delikatnie 
podlejcie i umieśćcie hodowlę w słonecznym miejscu. 
Zachęcam Was do systematycznej obserwacji. 

Z przyjemnością zobaczę Wasze Zielone ogródki. 
Kiedy pojawi się Wam szczypiorek proszę zrobić zdjęcie i 
przesłać na adres: e.tracichleb@mp18.pl 

 
  

Teraz przechodzimy do zadań w Kartach pracy: 
cz,4 s.24-25. 
Dzisiaj poznajemy literę: C, c (wiem, że większość dzieci 
doskonale ją zna). Spróbujcie przeczytać tekst razem z 
rodzicami, a może ktoś potrafi samodzielnie? 
 



 
 
Link do flipbooka: 
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_6_4/mobile/index.html#p=26 

 
  

A teraz przy piosence Witaminki zapraszam do swobodnego 
tańca. Zaproście do zabawy rodziców  
https://www.youtube.com/watch?v=nYg5TJhjOEs 

 
  

Zapraszam teraz do kolejnej zabawy. Moi kochani 
potrzebne Wam będą 4 patyczki i 4 papierowe kółka. 
Wykonamy kukiełki  

Kółka możecie na papierze odrysować od kubka, a później 
samodzielnie wytnijcie po śladzie. Na kółkach napiszcie 
litery: A, B, C, i D i pięknie te literki wg własnego pomysłu 
ozdóbcie. Następnie osadźcie literki na patyczkach i już 
macie gotowe kukiełki, które posłużą Wam do kolejnej 
zabawy. 
 
Oto chłopcy i dziewczynki . Nasi goście Witaminki. 
Posłuchajcie i powitajcie witaminki: 



Witamy witaminę A, co o oczy nasze dba 
Witamy witaminę B, ruszać nam się po niej chce 
Witamy witaminę C, co chorobom mówi nie 
Witamy witaminę D, kościom bez niej bardzo źle. 
 
  

Posłuchajcie wiersza S. Karaszewskiego pt.: Witaminowe 
abecadło 

https://www.youtube.com/watch?v=uc2nrQykz9U 
 

  
Zapraszam Was teraz do wspólnej zabawy. 
Posłuchajcie, w marcu pogoda się przeplata, to znaczy, że 
jest zmienna. Kiedy usłyszycie hasło: słońce, podniesiecie 
ręce do góry i będziecie naśladować świecące słoneczko, 
gdy usłyszycie hasło śnieg będziecie wirować jak płatki 
śniegu, na hasło deszcz- przykucacie i opuszkami palców 
pukacie o podłogę, na hasło wiatr podnosimy ręce do góry i 
naśladujemy kołyszące się gałęzie drzew, zabawę 
kończymy hasłem słońce.   
 
  

Teraz wracamy do zadań w kartach pracy. Wykonamy 
jeszcze zadanie ze strony 26 i 27. 
 



 
Link do flibooka: 
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_6_4/mobile/index.html#p=29 

 
  

Na koniec zapraszam Was do pomaszerowania przy 
piosence pt.: Marzec czarodziej. Zaproście do wspólnej 
zabawy rodziców  

Link do piosenki: 
https://www.youtube.com/watch?v=YooD0x8941E 


