
Grupa: 3-4 latki  

Temat: Marcowa pogoda – zajęcia matematyczne 

Zad. 1. Wiosna, wiosenka… - wprowadzenie do tematyki wiosennej. 

Zapraszamy do przeczytania dziecku wiersza K. Datkun-Czerniak pt. „Czekam na wiosnę”  

Dośd mam sanek, 

nart i śniegu. 

Chcę już w piłkę grad! 

Po zielonej trawie biegad! 

W berka sobie grad! 

Dośd mam chlapy i roztopów, 

szarych, smutnych dni. 

Przybądź, wiosno, jak najprędzej, 

rozchmurz niebo mi. 

Przynieś kwiaty, promieo słonka, 

zieleo liści, ptaków śpiew. 

Niech zadźwięczy pieśo skowronka.  

Przybądź, proszę Cię! 

Zachęcamy do porozmawiania z dzieckiem na temat treści wiersza. Przykładowe pytania: 

- jaką mamy porę roku? Jaka pora roku niedawno się skooczyła? 

- jakie są oznaki wiosny występujące w wierszu? 

- czy za oknem widad już oznaki wiosny? Jakie? 

- jaka może byd wiosenna pogoda? 

Można wytłumaczyd dziecku trudne wyrazy dotyczące pogody - zaznaczone w wierszu na zielono: 

chlapa i roztopy. 

Pomoce dydaktyczne do zadao 2 i 3:  
- słoneczka - 3 duże żółte koła i 3 małe żółte koła wycięte z kartki papieru (w razie braku kartki żółtej 
można wspólnie z dzieckiem pomalowad kształty koła na ten kolor) 
- chmurki – 3 duże chmurki i 3 małe chmurki wycięte z białej lub niebieskiej kartki 

Zad. 2. Duże i małe – zabawy ze słoneczkami oraz z chmurkami. 

Rodzic pokazuje dziecku 1 małe i 1 duże żółte koło. Pyta go z czym kojarzy mu się koło. Umawiają się, 
że koło będzie symbolizowało słooce. Następnie pyta dziecko, które pokazane przez niego koło jest 
duże, a które małe. Jeśli dziecko ma kłopoty z nazwaniem dużego i małego koła to rodzic pokazuje 
mu je i nazywa odpowiednio jego wielkośd, a dziecko powtarza. Następnie rodzic pokazuje dziecku 1 
małą i 1 dużą chmurę. Pyta która jest mała, a która duża. Teraz zadaniem dziecka jest podzielenie 
pozostałych kształtów chmurek i słoneczek na duże i małe. 

Zad. 3. Ułóż rytm 

Zapraszamy do wspólnej zabawy w układanie rytmów. Najpierw rodzic układa rytm wykorzystując 
wcześniej wycięte 3 duże żółte koła i 3 małe żółte koła oraz  3 duże chmurki i 3 małe chmurki.  
Np. duże słoneczko - małe słoneczko – duże słoneczko –małe słoneczko… Zadaniem dziecka jest 
kontynuowanie zaczętego rytmu do momentu aż zabraknie danych kształtów. Zaczynamy od 



najprostszych rytmów i stopniowo utrudniamy zadanie. Ciekawe ile różnych rytmów uda Wam się 
ułożyd?  

Zad. 4. Zabawa ruchowa – ilustracja tekstu wiersza ruchem 

Zapraszamy do ponownego przeczytania wiersza i zobrazowania jego treści ruchem. W ten sposób 
powstanie coś zupełnie nowego i wesołego. 

Dośd mam sanek, 

nart i śniegu. – naśladowanie jazdy na nartach i pokazywanie rękami jak opada śnieg 

Chcę już w piłkę grad!    - naśladowanie kopania piłki   

Po zielonej trawie biegad! – spokojny bieg w miejscu  

W berka sobie grad! – kucanie i wstawanie  

Dośd mam chlapy i roztopów, 

szarych, smutnych dni. – zrobienie smutnej miny 

Przybądź, wiosno, jak najprędzej, 

rozchmurz niebo mi. – kilkukrotne klaskanie 

Przynieś kwiaty, promieo słonka, 

zieleo liści, ptaków śpiew. – stanie i delikatne kołysanie się na boki 

Niech zadźwięczy pieśo skowronka. -  machanie rękami jak skrzydełkami 

Przybądź, proszę Cię! – ukłon 

Dziękujemy za wspólną zabawę! 

 

 

 


