
 

 Środa  25.03.2020  

1. Wiosenny kącik  

Będzie potrzebne: trochę miejsca – na półce, parapecie, małym stoliku 

Wyznaczmy dowolne miejsce, które będzie „wiosennym kącikiem” – 

będziemy w nim w ciągu tygodnia gromadzić przedmioty związane      

z omawianymi tematami.  

2. Książeczki z mojej półeczki  

Będą potrzebne: książki i albumy o tematyce wiosennej. 

Zróbmy wspólnie przegląd domowej biblioteczki i wyjmijmy książki 

związane z tematyką wiosenną, przejrzyjmy je wspólnie, niech 

dziecko na podstawie ilustracji powie, z czym kojarzy mu się wiosna. 

Omówmy wspólnie obrazki, przeczytajmy wybrane przez dziecko 

opowiadania i wiersze. Poprośmy, aby dziecko opowiedziało swoimi 

słowami treść słuchanego utworu. Umieśćmy książki w wiosennym 

kąciku i wracajmy do nich w najbliższych dniach.  

Jeśli nie mamy książeczek możemy skorzystać z Internetu ☺ 

3.Wiosenne krajobrazy  

Będą potrzebne: ilustracje przedstawiające wiosenne krajobrazy 

(np. z kalendarza, rodzinnego albumu, ewentualnie wyświetlone 



na ekranie telefonu czy komputera)  

Obejrzyjmy i omówmy wspólnie z dzieckiem ilustracje. Poprośmy 

dziecko, aby powiedziało, jakie kolory kojarzą mu się z wiosną            

i dlaczego. Niech dziecko postara się wyszukać w najbliższym 

otoczeniu jak najwięcej przedmiotów w tych kolorach, np. zielony jak 

młode listki, żółty jak słoneczko, forsycje, biały jak kwitnące drzewa, 

fioletowy jak krokus, różowy jak magnolie. Jeśli dysponujemy 

ilustracjami lub zdjęciami w formie papierowej, umieśćmy je              

w wiosennym kąciku i wracajmy do nich w najbliższych dniach. 

4.Gimnastyka buzi i języka  

Będzie potrzebne: małe lusterko  

Dajemy dziecku lusterko, demonstrujemy ćwiczenia, powtarzając 

je kilkakrotnie i pilnując dokładnego ich wykonania przez 

dziecko.  

Wąchanie kwiatków – dziecko nabiera powietrze nosem,                   

a wypuszcza ustami, naśladując wąchanie kwiatków.  

Podlewamy kwiatki – pompujemy wodę do konewki, dziecko unosi 

język do góry, w stronę nosa, opuszczają go w stronę brody,                

a następnie obie wargi wysuwają do przodu.  

Bocian – dziecko wysuwa wargi mocno do przodu, naśladuje dziób 

bociana, następnie otwiera szeroko wargi i je zamykają.  

Żaba – żaba schowała się przed bocianem pod liściem i uśmiecha się 

szeroko – dziecko szeroko rozciąga wargi, potem uśmiecha się            

i ściąga wargi.  



Kukułka – dziecko ściąga wargi do przodu i naśladuje kukułkę – 

mówi: ku, ku, ku, ku.  

Wiosenne porządki – przy szeroko otwartej jamie ustnej język 

wymiata wszelkie zakamarki: wędruje za górne i za dolne zęby.  

5. Kolorowa gimnastyka  

Będą potrzebne: klocki w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim, 

zielonym, pomarańczowym, fioletowym, woreczek lub chustka  

Umawiamy się z dzieckiem, że każdy kolor będzie oznaczał inne 

ćwiczenie (przy okazji powtarzamy nazwy kolorów), np. czerwony – 

bieg w miejscu, pomarańczowy – przysiad, żółty – skłon z pozycji 

stojącej, niebieski – pajacyk, fioletowy – skłon z siadu prostego, 

zielony – podniesienie nóg do góry z leżenia na plecach. Chowamy 

klocki do woreczka lub pod chustkę i prosimy dziecko, by 

wylosowało jeden, następnie wykonujemy ćwiczenie odpowiadające 

danemu kolorowi. Wykorzystany klocek wkładamy z powrotem do 

woreczka (pod chustkę) i losujemy kolejny. Każde ćwiczenie powinno 

zostać powtórzone co najmniej dwa razy.  

 

Nauczcie się prostego wierszyka i wykonajcie sobie wspólnie wiosenny, 

tęczowy masażyk.  

Dostępny pod linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=STxBYYR8XIk&fbclid=IwAR3G5hum

1siXvIOhw8GtEOCvMSqdOTm152JnrAbJwey0lyNVu3rT2u6PU7s 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=STxBYYR8XIk&fbclid=IwAR3G5hum1siXvIOhw8GtEOCvMSqdOTm152JnrAbJwey0lyNVu3rT2u6PU7s
https://www.youtube.com/watch?v=STxBYYR8XIk&fbclid=IwAR3G5hum1siXvIOhw8GtEOCvMSqdOTm152JnrAbJwey0lyNVu3rT2u6PU7s


Utrwalenie piosenki  

Marcowe Żaby 

1.Już wiosna na polach sadzi krokusy, 

Zając siedzi pod sosną, marzną mu uszy. 

Ref.: A żaby rechu – rech, żaby się cieszą, 

Że ten marzec rechu – rech wszystko pomieszał. 

Raz słońce, a raz deszcz, idzie wiosna a tu śnieg. 

Bo w marcu jak w garncu rechu – rech żabi śmiech. 

 2. A deszczem umyte drzewa są czyste,  

Na gałązkach już rosną kotki puszyste. 

 Ref.: A żaby.. 

3. Na łące bociany głośno klekocą. 

Rankiem słońce przygrzewa, mróz mrozi nocą. 

Ref.: A żaby... 

Można posluchać na youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=HEi4wz8L-6o 



 


