
01.04.2020 środa 

Temat tygodnia: Wiosenne przebudzenia 

Temat dnia: Kwitną drzewa i krzewy 

Zad. 1. Prima aprillis 

Czy wiecie, że dziś już 1 kwietnia? To znaczy, że dziś mamy prima aprilis. Zachęcamy rodziców do 

wytłumaczenia dziecku co oznacza ten dzieo. Może wspólnie wymyślicie jakiś żart albo psikus, którym 

kogoś zaskoczycie :D 

 Zad. 2.  

Piosenka „Maszeruje wiosna” – powtórka 

Pamiętacie, jaką wczoraj poznaliśmy piosenkę, której refrenu uczyliście się? Posłuchajcie jeszcze raz 

piosenki pt. „Maszeruje wiosna”. (Link: https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY) 

Powtórzcie refren. Jeśli chcecie możecie nauczyd się 1 zwrotki (pamiętajcie podczas powtarzania 

możecie mówid słowa szeptem, głośno, raz rodzic raz dziecko, z pokazywaniem gestami – tak uczymy 

się w przedszkolu, żeby było nam łatwiej zapamiętywad ;)) 

Zad. 3.  

Przeliczanie kwiatków – zadanie matematyczne 

(w razie trudności z przeliczaniem kwiatów przez dziecko, rodzic powoli liczy każdy z nich pokazując 

je od lewej do prawej, a dziecko powtarza po nim) 

Polecenie do przeczytania dziecku: Mała Michasia szła z kwiaciarni i po drodze wysypało jej się  

z koszyczka 5 kwiatków. Dziewczynka wróciła po nie. Pomóżcie po kolei policzyd dziewczynce 

poniższe kwiatki, aby wiedziała czy zebrała wszystkie. 

a) Policz żółte kwiaty: 

 

                 

 

 

 

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


b) policz różowe kwiaty: 

 

c) policz czerwone kwiaty: 

 

d) policzcie razem z rodzicem ile w sumie kwiatów zgubiła dziewczynka. Czy jest ich 5? Czy potrafisz 

wskazad na obrazku róże? 

Zakooczenie zadania do przeczytania dziecku: Michasia dzięki Tobie już wie, że wypadły jej  

z koszyczka 2 żółte kwiaty, 1 różowy i 2 czerwone. Razem to 5 kwiatów. Dziewczynka pozbierała 

kwiatuszki i poszła je zanieśd mamie.  

Zad. 5. Wiosenne dwiczenia z żabkami 

Co lubią robid żabki? Oczywiście uwielbiają skakad. Znajdźcie sobie trochę dostępnej przestrzeni  

i skaczcie razem z żabkami: 

- 10 podskoków na obu nogach 

- 10 pajacyków 

- 10 podskoków na jednej nodze  

- 10 podskoków wymachując raz jedną raz drugą nogą w przód 

Macie jeszcze jakiś pomysł na swoje podskoki? Po tak wymagającej zabawie odpocznijcie – możecie 

zrobid kilka skłonów w przód i wyprostów. 

 

Gdzie na kartkach z zajęciami pojawił się gośd – mały ptaszek? Jaki to ptak? 

 


