
Opisz wygląd kwiatów wiosny, wymień ich nazwę i głoskę którą słychać na początku.  

krokusy 
 



 

A teraz ozdób sylwety kwiatów. Kolorowanie, malowanie farbami, wyklejanie papierem kolorowym 

lub plasteliną. 



Uzupełnij tabelkę według wzoru. 

 



Drodzy Rodzice, kochane dzieciaki – przedszkolaki!!! 

aby umilid czas dzieciom a wam nieco ulżyd, w tym trudnym dla wszystkich czasie, zapraszam 
wszystkich do Misiowego Przedszkola i do refleksji: kiedy i jak możecie bawid się razem ze swoimi 
pociechami? Zachęcamy do wypracowania domowych rytuałów. Zawarte poniżej propozycje 
z pewnością Wam w tym pomogą:  
https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,9296ee6.html 

https://www.babyboom.pl/maluszek/wychowanie/rytualy-niezbedne-w-zyciu-dziecka-i-rodzica 

 

Hej Mamusiu/Tatusiu! 

Myśleliście już jak ułożyd dzieo Waszym dzieciakom? A może wpadliście na to, jaki rytuał związany z 
zabawami będzie idealny dla Waszej rodziny "na czas zarazy"? 

Jeśli dysponujecie drukarką możecie wydrukowad obrazki ze strony  

 

https://panimonia.pl/2016/10/22/plan-dnia-przedszkolaka-obrazki-do-pobrania/ 

Jeśli nie macie - nic się nie dzieje! Wasze dzieci pięknie to narysują (tak - każde to potrafi na miarę 
swoich możliwości), a wy podpiszcie je, aby wszystko było jasne  Obrazki możecie skleid ze sobą, 
by tworzyły ciąg następujących zdarzeo. Taka stałośd bardzo uspokoi Wasze dziecko. 

Dobrego dnia Kochani! Razem damy radę! Musimy  

 

 

 

Zachęcam wszystkie chętne przedszkolaki do dokumentowania swojej pracy w formie mini albumów, 
którymi będą się mogły pochwalid swoim paniom i kolegom, po powrocie do przedszkola. 
 

Pomysły zabaw zaczerpnięte ze strony  Misiowej Mamy 

 

Pozdrawiam 
Ewa Szatanowska 

 

https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,9296ee6.html?fbclid=IwAR34qeKDcDumt0TRdpG8zGe_ufGkiT_NwNsVjZmCK9ZcDhLs9p7K9GCnscE
https://www.babyboom.pl/maluszek/wychowanie/rytualy-niezbedne-w-zyciu-dziecka-i-rodzica
https://panimonia.pl/2016/10/22/plan-dnia-przedszkolaka-obrazki-do-pobrania/?fbclid=IwAR0wiTbqvBVxf_2QDattolKv7lywHg0WVxgJqscLDFM8Pz9EfSg37y-6PpE


  

W tym tygodniu tematem przewodnim będzie: "Wiosna". 
 

Wtorek 24 marca 2020 
 

A oto kilka propozycji do wspólnej zabawy z dziedmi 
1) zabawcie się w „Wiosennych detektywów" i znajdźcie w domku przedmioty w kolorze zielonym - 

utrwalanie nazw kolorów/nauka kolorów, usprawnianie percepcji wzrokowej; 
2) jeśli dziecko potrafi - policzcie je razem i spróbujcie pogrupowad wg kategorii 

(zabawki/ubrania/rośliny etc.) - zabawa matematyczna: liczenie na konkretach, tworzenie 

kategorii; 

3) zachędcie dziecko do narysowania portretu pani Wiosny - dziecko wykonuje własne 
eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp ; jeśli dysponujecie drukarką - 
możecie wydrukowad kolorowankę autorstwa pani Karoliny Ząbczyk (zapytajcie dziecko czy ma 
ochotę kolorowad, bo chłopaków niespecjalnie może zainteresowad  - usprawnianie ruchów 
palców i dłoni; 

4) Zataoczcie razem do piosenki Majki Jeżowskiej. Piosenka do odsłuchania na oficjalnym kanale 
Majki https://www.youtube.com/watch?v=2wgSEPqkPAI - zabawa ruchowa z muzyką; dziecko 
eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną. 

 

Spotkanie z Panią Wiosną:  
dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzid sobie z ich przeżywaniem, rozróżnia 
emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomośd, że odczuwają i przeżywają je wszyscy 
ludzie; 

 

Hej przedszkolaki, 

 

trochę to trwało, ale już mam dla Was nagranie z Panią Wiosną. Serdecznie zapraszam na spotkanie 

czytelnicze z panią Wiosną. Opowie Wam o swoich perypetiach i przeczyta krótkie opowiadanie: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_qJKInhdRtk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3sgaIdze9o9-

EkPbIQ5U8O1JnIkIab9xIQAMJhmCUJBwC8D0eYRT80RWE 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2wgSEPqkPAI
https://www.youtube.com/watch?v=_qJKInhdRtk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3sgaIdze9o9-EkPbIQ5U8O1JnIkIab9xIQAMJhmCUJBwC8D0eYRT80RWE
https://www.youtube.com/watch?v=_qJKInhdRtk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3sgaIdze9o9-EkPbIQ5U8O1JnIkIab9xIQAMJhmCUJBwC8D0eYRT80RWE


 



To był...zielony dzieo! Pani Wiosna jeszcze raz dziękuje za spotkanie i przesyła propozycje 
zabaw na jutro 

 

Środa 25.03.2020 

1) Pani Wiosna przeczytała wiersz Jana Brzechwy pt. „Wiosenne porządki"   

Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana, 
Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana, 

Lecz zajrzała we wszystkie zakątki: 

- Zaczynamy wiosenne porządki. 

 

Skoczył wietrzyk zamaszyście, 
Pookurzał mchy i liście. 

Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek 

Powymiatał brudny śnieżek. 
 

Krasnoludki wiadra niosą, 
Myją ziemię ranną rosą. 

Chmury, płynąc po błękicie, 

Urządziły wielkie mycie, 

A obłoki miękką szmatką 

Polerują słooce gładko, 

Aż się dziwią wszystkie dzieci, 

Że tak w niebie ładnie świeci. 

Bocian w górę poszybował, 
Tęczę barwnie wymalował, 

A żurawie i skowronki 

Posypały kwieciem łąki, 
Posypały klomby, grządki 

I skooczyły się porządki. 

Teraz kolej na Ciebie - posprzątaj w domku tak, jak potrafisz  

Może Mamusia/tatuś przeczyta Ci wierszyk jeszcze raz? 

2) Załóż wiosenną hodowlę  
Szczypiorku 

https://www.forestdesign.pl/post/domowa-hodowla-szczypiorku 

 

https://rytmynatury.pl/jak-wyhodowac-szczypiorek-tak-dla-zdrowia-jak-i-

przyjemnosci/?fbclid=IwAR1JNy8lbIDCxKnGsmPUX6VBHNBiuqWnxWKz2ajMSQIlk1stn332rUsQAhg 

 

LUB fasoli   

https://www.youtube.com/watch?v=yztFDxDw2rQ 

 

ALBOziemniaka  

http://frajdap.blogspot.com/2016/04/ziemniak-z-parapetu.html 

 

3) Powiedz Mamusi/Tatusiowi/Babci coś miłego. Niech twoje słowa rozgrzeją ich serca jak 
wiosenne słoneczko 

Do dzieła Kochani! 

https://www.forestdesign.pl/post/domowa-hodowla-szczypiorku
https://rytmynatury.pl/jak-wyhodowac-szczypiorek-tak-dla-zdrowia-jak-i-przyjemnosci/?fbclid=IwAR1JNy8lbIDCxKnGsmPUX6VBHNBiuqWnxWKz2ajMSQIlk1stn332rUsQAhg
https://rytmynatury.pl/jak-wyhodowac-szczypiorek-tak-dla-zdrowia-jak-i-przyjemnosci/?fbclid=IwAR1JNy8lbIDCxKnGsmPUX6VBHNBiuqWnxWKz2ajMSQIlk1stn332rUsQAhg
https://www.youtube.com/watch?v=yztFDxDw2rQ
http://frajdap.blogspot.com/2016/04/ziemniak-z-parapetu.html


 



 

Gotowi na kolejną porcyjkę zabaw?  
 

Czwartek (26.03.2020). 

 
 

Wasze domki lśnią czystością, a na parapetach pojawiły się wiosenne hodowle. Wielkie 
brawa! Jesteście wspaniali! 
 

1) jutro czas na muzykowanie. Wykonaj instrument muzyczny z przedmiotu dostępnego 
w domu. Może to byd pusta butelka wypełniona grochem, blaszana pokrywka - co 

tylko podpowie ci wyobraźnia. Poproś mamusię/tatusia, aby usiedli wygodnie 

i wykonaj wiosenny koncert :-) 

 

2) obejrzyj krótki filmik edukacyjny i spróbuj zapamiętad jak najwięcej nazw wiosennych 
ptaków lub kwiatów  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY 

 

Jaka jest Twoja ulubiona oznaka wiosny? Za co najbardziej lubisz wiosnę? 

 

3) zadbaj o zdrowie - zjedz ulubiony owoc lub warzywo. Jaki ma smak? Słodki, kwaśny, 
a może gorzki? (jak chcesz możesz go narysowad kredkami, namalowad farbami 
a nawet ulepid z plasteliny) 
 

4) zrób śmieszna minkę. Poproś mamusię/tatusia, aby spróbowała zrobid taką samą. 
Staocie razem przed lustrem i popatrzcie na siebie podczas wykonywania zabawy - 

będzie duuuuuuuuuużo śmiechu! 
 

 
 

Życzę śmiesznej zabawy 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY&fbclid=IwAR2DnztzoYkAIgAsgBE4O-4UqE5-w0nHCuTi_4tCnAFSHRLbBFvFDaqUtpE
https://www.facebook.com/anetakone/photos/a.255642918350726/596339137614434/?type=3&eid=ARArn8z23bEGOX46KFSZszTpcGpA4KEvi7x9w-zGM3ypFTCmY1CYkj_yEjhGzwnAmU_k7sd0o9MBBgrW&__xts__%5B0%5D=68.ARBVO3BekcYbP1S4MRIG8hLjq10sVTzncH0-WTf2hfSRK7PHPn_WFCCyXDz52qMBq7N3CqyWs8PGYw9DZRHcNsS93HJGH2xDq_lCD_Cr0JWmKbX7Scyv6682nuagCkmT1hDk46adNR9iuAsX7ikat7BF_eooe0poJxK5st2e2S8XY3w_jjQtsZtJszOkqf108fWbH0qTFWMfZt4RP_KQQYjETzuqwFWQlqNdiw8hItdNKNVPeg5fdTPTcUtF58GyNmuWQ9EkbcNzARDSnvqithcSvvZEU53fopMbUotRzaaVmI8_Hz9RWanxExivT0jNkmec5eEb2m80xGnDyBme-gU&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/anetakone/photos/a.255642918350726/596339137614434/?type=3&eid=ARArn8z23bEGOX46KFSZszTpcGpA4KEvi7x9w-zGM3ypFTCmY1CYkj_yEjhGzwnAmU_k7sd0o9MBBgrW&__xts__%5B0%5D=68.ARBVO3BekcYbP1S4MRIG8hLjq10sVTzncH0-WTf2hfSRK7PHPn_WFCCyXDz52qMBq7N3CqyWs8PGYw9DZRHcNsS93HJGH2xDq_lCD_Cr0JWmKbX7Scyv6682nuagCkmT1hDk46adNR9iuAsX7ikat7BF_eooe0poJxK5st2e2S8XY3w_jjQtsZtJszOkqf108fWbH0qTFWMfZt4RP_KQQYjETzuqwFWQlqNdiw8hItdNKNVPeg5fdTPTcUtF58GyNmuWQ9EkbcNzARDSnvqithcSvvZEU53fopMbUotRzaaVmI8_Hz9RWanxExivT0jNkmec5eEb2m80xGnDyBme-gU&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/anetakone/photos/a.255642918350726/596339137614434/?type=3&eid=ARArn8z23bEGOX46KFSZszTpcGpA4KEvi7x9w-zGM3ypFTCmY1CYkj_yEjhGzwnAmU_k7sd0o9MBBgrW&__xts__%5B0%5D=68.ARBVO3BekcYbP1S4MRIG8hLjq10sVTzncH0-WTf2hfSRK7PHPn_WFCCyXDz52qMBq7N3CqyWs8PGYw9DZRHcNsS93HJGH2xDq_lCD_Cr0JWmKbX7Scyv6682nuagCkmT1hDk46adNR9iuAsX7ikat7BF_eooe0poJxK5st2e2S8XY3w_jjQtsZtJszOkqf108fWbH0qTFWMfZt4RP_KQQYjETzuqwFWQlqNdiw8hItdNKNVPeg5fdTPTcUtF58GyNmuWQ9EkbcNzARDSnvqithcSvvZEU53fopMbUotRzaaVmI8_Hz9RWanxExivT0jNkmec5eEb2m80xGnDyBme-gU&__tn__=EEHH-R


 



Hej, hej :-) Czy chociaż jeden przedszkolak czeka na nowe zabawy? Tak? To świetnie! 

 

Piątek (27.03.2020) 
 
Piątek możecie spędzid na sportowo, bo ruch to zdrowie: 
 

1. przygotuj wygodny strój do dwiczeo. Co to będzie? Dres, balowa sukienka czy strój 

kosmonauty? ;-)  

Żartuję, oczywiście że wygodny dres lub getry. Jeśli potrafisz - załóż go samodzielnie.  

Pamiętaj, aby podczas dwiczeo zachowad bezpieczeostwo! 

2. wykonaj razem z mamusią/tatusiem wiosenne dwiczenia gimnastyczne: 

 „Słooce i deszczyk":  biegaj po pokoju. Na hasło mamy: „słooce!" zatrzymaj się 

i stao z podniesionymi rękami w górę. Na hasło: „deszcz!" przykucnij i schowaj 

głowę. 

 „Bocian" – naśladuj chód bociana; chodź po pokoju i wysoko unoś kolana. Co 

pewien czas jak bociany, zatrzymaj się i stao na jednej nodze, rozkładając szeroko 

ramiona. Ciekawe jak długo utrzymasz równowagę....  

 „Kokon motyla" - owio mamusię/tatusia długim szalem lub kocem. Potem 

mamusia/tatuś owinie ciebie  

 „Żabki” - skaczcie po pokoju jak żabki (uważając, żeby na nic nie wpaśd i nic nie 

potrącid) 

 „Kolory” – najpierw mamusia lub tatuś rzuca piłkę do ciebie, wymieniając przy 

tym różne kolory (to świetna okazja do sprawdzenie jakie znasz kolory). Spróbuj 

złapad piłkę dwoma rączkami i odrzucid ją do mamusi/tatusia. Nie możesz jej 

złapad, gdy rzucający piłkę powie „czarny!”. Potem zróbcie zmianę i ty rzucaj piłkę 

a mamusia/tatuś niech próbują złapad.  

Pamiętaj, żeby nie złapad piłki, gdy usłyszysz jak mamusia/tatuś podadzą hasło 

„czarny” prowadzącym następuje, gdy ktoś złapie piłkę, mimo że padło hasło 

„czarny!”. 

3. Przed wami weekend. Zaplanujcie wspólnie rodzinny relaks .  

 

Życzę Wam fajnej, rodzinnej zabawy 



 


