
Drodzy Rodzice w tym tygodniu realizujemy tematykę  „Szukamy wiosny”. Oto propozycja kilku 
ćwiczeń  i zabaw które możecie realizować z pociechami:-) Jeśli możecie to zbierajcie wykonane 
prace (dzieci będą mogły się pochwalić jak pracowały) - pooglądamy je gdy już spotkamy się w 
przedszkolu:-)

Wiosna nadchodzi 

1. Kopiowanie i kolorowanie obrazków przedstawiających narzędzia ogrodnicze.

2. Lepienie z plasteliny narzędzi ogrodniczych.

3. „Wiosną w ogrodzie” – rozpoznawanie i nazywanie części roślin (zagadki)

4. Tworzenie domowego kącika wiosennego – sianie różnych nasion , obserwacja fasoli (słoik, gazik- na gazik fasolę 
położyć do słoika dolać wody) -> dziecko może narysować każdego dnia na kartce co dzieje się z fasolką (tworzenie 
albumu)

5. Ćwiczenia oddechowe- dmuchanie w piłeczkę (tor przeszkód na stole) itp.

6. Zagadki słuchowe – rozpoznawanie śpiewu ptaków.

 Szukamy Wiosny.

1. oglądanie książek przyrodniczych – wyszukiwanie informacji o wiośnie;
2. wspólne wykonanie gaiku; opowiedzcie dzieciom o ludowym zwyczaju żegnania zimy i witania wiosny;
3. koniecznie wybierzcie się na spacer w poszukiwaniu „zwiastunów wiosny” -  stwórzcie z obserwacji album;
4. zachęcam do zabawy badawczej „Z czego wyrasta roślina?”. Niech dzieci pooglądają różne nasiona i cebulki a

następnie wspólnie je zasiejcie i wsadźcie, można oznaczyć rośliny odpowiednimi symbolami i ustalić dyżury 
przy ich pielęgnacji :-) 

5. ćwiczenie słuchu fonematycznego „Podziel na sylaby” - podajemy dziecku jakieś słowo np.: wiosna – dziecko 
ma za zadanie podzielić je na sylaby (pomaga sobie wyklaskiwaniem) oczywiście liczymy ilość sylab.  
Zabawa w rymy( dzieci bardzo ją lubią )– my podajemy jakieś słowo a dziecko ma wymyślić do niego rym i 
na odwrót. 

6. Zabawy matematyczne – przeliczanie w zakresie 6 i dopełnianie do 6. Przykład układamy przed dzieckiem 4 
papierowe kwiatuszki prosimy aby je przeliczyło i powiedziało ile musi dołożyć kwiatków aby było ich 6 – 
można to zrobić z pomocą wyciętych kwiatków lub narysować dziecku kilka przykładów i tu zadaniem 
dziecka jest dorysowanie odpowiedniej ilości kwiatków :-)

7. Zabawa rzutna „Traf do buzi” - załączone zdjęcie :-) - postać rysujemy jaką chcemy, ozdabiamy jak chcemy, 
moje dzieci rzucały orzechami ale można też np.: szyszkami:-)

Przesyłam pozdrowienia i życzę dużo zdrowia Iza Zawadka :-)


