
 

Wtorek 06.04.2021 

Temat dnia: Żabki i bocian 

Rodzicu! 

I 

 Pobaw się z dzieckiem w zabawe pt. „  Bocianie klekotanie”. Gdy rodzic wysoko podniesie 
rękę, dziecko głośno naśladuje klekotanie bociana. Gdy ją opuści – cichutko klekocze. 

 Przejdź się z dzieckiem do lasu/parku/na podwórko. Postarajcie wsłuchad się w otaczającą 
przyrodę. Zadaj dziecku pytanie jakie słyszą odgłosy natury? 

 

II 

 Posłuchaj z dzieckiem piosenkę „Zielona wiosna” 

https://www.youtube.com/watch?v=c2uvvH5FBiY&ab_channel=kasiaplastelinka87 

 

 Porozmawiaj z dzieckiem o piosence: 

- Jak szeptały żaby? 

- Jak klekotał bociek?  

- Jakie odgłosy wydawał wróbelek? 

- Kto jest już wśród nas? 

- Jaka według was jest wiosna? 

III 

 Pomalujcie razem z dzieckiem bociana znajdującego się na koocu tego dokumentu. 

 

 

 

Środa 07.04.2021 

Temat dnia: Malowane wiosenne kwiaty 

I 

 Pobaw się z dzieckiem w zabawę „ence pence”.  Z rękami schowanymi za plecami, ukryj mały 

przedmiot w jednej dłoni. Powiedz do dziecka: Ence-pence, w której ręce? i pokaz zaciśnięte 

https://www.youtube.com/watch?v=c2uvvH5FBiY&ab_channel=kasiaplastelinka87


pięści. Dziecko lekkim klepnięciem wskazuje dłoo, w której jest ukryty przedmiot. Jeśli trafi – 

zamieo się rolami, a jeśli nie – zgaduje ponownie. 

 Naucz dziecko pierwszej zwrotki piosenki „Zielona wiosna” 

https://www.youtube.com/watch?v=c2uvvH5FBiY&ab_channel=kasiaplastelinka87 

 

II 

 Pobaw się w eksperyment plastyczny: Jak powstają kolory wiosny? 

Na palecie rozłóż farby plakatowe w trzech kolorach. Razem z dzieckiem połączcoe je ze sobą, rozcięczając 

wodą i mieszając pędzelkiem. Zaobserwujcie powstałe kolory. Niech dziecko poda propozycje tego, co 

można namalować w danym kolorze. Np. z połączenia żółtej farby i niebieskiej farby otrzymujemy kolor 

zielony, którym można namalować liście; po połączeniu żółtej farby i czerwonej farby powstał kolor 

pomarańczowy, którym można namalować owoc pomarańczy, a z połączenia niebieskiej farby i czerwonej 

farby powstał kolor fioletowy, którym można pomalować sylwety krokusów wycięte z kartonu. 

 

III 

 Posadź z dzieckiem wiosenny kwiatek. Opowiedz w jaki sposób należy dbad o rośliny. 

 
 

Czwartek 08.04.2021 

Temat dnia: Ptasie trele 

I 

 Zaśpiewajcie wspólnie piosenkę  „Zielona wiosna” i zataoczcie w rytm piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=c2uvvH5FBiY&ab_channel=kasiaplastelinka87 

 

II 

 Pobaw się z dzieckiem zabawą ruchową „Przylot bocianów”. 

Dziecko biega po pokoju i macha szeroko rozpostartymi ramionami, udając lecącego bociana. 

Na hasło: Gniazdo – ląduje, składając skrzydła blisko ciała, i staje na jednej nodze (druga 

może byd ugięta w kolanie), głośno przy tym klekocze z radości. 

III 

 Przeczytaj dziecku wiersz B. Szelągowskiej „Ptasie trele”. Niech dziecko powtarza fragment 

tekstu: „Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi! Jakie piękne dni.” 

https://www.youtube.com/watch?v=c2uvvH5FBiY&ab_channel=kasiaplastelinka87
https://www.youtube.com/watch?v=c2uvvH5FBiY&ab_channel=kasiaplastelinka87


  
 
 
 
 
 

Piątek 09.04.2021 

Temat dnia: Kto do nas wraca na wiosnę? 

I 

 Wybierz się z dzieckiem na spacer w celu obserwowania budzącego się życia w przyrodzie 

 

II 

 Przeczytaj dziecku wiersz i porozmawiaj na jego temat: 

 

 

 



 Zadaj pytania do wiersza. Postaraj się aby odpowiedziało prawidłowo 

−Jakie ptaki są wymienione w wierszu? 

−Gdzie znajduje się dom bociana? 

−Jak myślicie, co to są mokradła? 

−Gdzie zakłada gniazdko jaskółka? 

−Co robi z jajkami kukułka? 

−Jak się nazywają dzieci ptaków? 

 

 

 

 Obejrzyj z dzieckiem bajkę pt „Historia pewnej żaby” 

https://youtu.be/byBEH-3U5BQ 

 

III 

 Rozwiążcie wspólnie zagadki 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


