
 

Witajcie ! 
 

Razem Możemy Więcej- chorobie się nie damy i niedługo w przedszkolu się spotkamy! 

Niedługo ten czas już minie i znowu spotkamy się w przedszkolu.  

 

                   Będzie mi bardzo miło, gdy napiszecie do mnie wiadomość na grupie i opowiecie 

jak spędziliście np. weekend.  

                    Przygotowałam dla Was zestaw wyzwań, które urozmaicą ten tydzień. 

 

Tematem przewodnim w tym tygodniu jest „Wiosenne przebudzenie”. 

Będziemy bawić się z wiosną, odkrywać jej charakterystyczne cechy. Naszej zabawie będzie 

towarzyszyć litera Ł. Pobawimy się w jej wysłuchiwanie a później nauczymy się ją kreślić ( 

6-latki). Będziemy również utrwalać stosunki przestrzenne oraz przeliczanie i dodawanie w 

zakresie 10.  

                                                                                                                  Miłej zabawy! 

   

EDUKACJA POLONISTYCZNA   I  EDUKACJA PRZYRODNICZA 

                                                                                                         

 Na początek, jako wprowadzenie do tematu tygodnia proponuję film edukacyjny o 

pierwszych oznakach wiosny w przyrodzie  

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY&t=6s 

 

 W kolejnym dniu obejrzyj program o wiośnie z edukacyjnego cyklu dla dzieci „Budzik”  

https://www.youtube.com/watch?v=b6K4yDMGe1w 

 

  W kolejnym dniu, jeśli będziesz mieć ochotę, pooglądaj program edukacyjny „Wędrówki 

Skrzata Borówki – Łąka” 

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4 

 

 Przeczytajcie wspólnie z rodzicami wiersz „Pobudka” . Spróbujcie wymienić wszystkich 

mieszkańców łąki, którzy pojawiają się w tym wierszu. Może uda się Wam ich narysować? Dlaczego 

zwierzęta były zabiegane i robiły porządki? Kto przyszedł na przedstawienie? Kto ukrył się w kokonie? 

Czy mieszkańcy łąki ujrzeli w końcu swoją przyjaciółkę? Jak wyglądała gąsienica po przebudzeniu? 

Pobudka (Magdalena Wójcik)  

Dziś od rana nad jeziorem słychać wielkie zamieszanie.  

Żaba liście czyści z błota, pszczoła pasków robi pranie. 

 Do sąsiadki płynie kaczka: „Ważko miła, nadstaw uszko,  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=b6K4yDMGe1w
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4


dziś na łące coś się zdarzy. Ktoś opuści swoje łóżko!”. 

 Ważka głową tylko kiwa, skrzydła długie swe prostuje, 

 nie czekając ani chwili, już komara wypatruje. 

 „Kończ te psoty, pókim grzeczna. To nie pora na zabawy. 

 Nikt się tutaj dziś nie nudzi, każdy z nas ma ważne sprawy!”. 

 „Moja droga, jesteś w błędzie. U mnie wszystko już gotowe.  

Trzciny proste, kurz wytarty, wszystko dawno lśni jak nowe” . 

 Sprawdzić chciała, nie zdążyła. Świerszcza słyszy już wołanie:  

„Pora miejsca swe zajmować! Nadszedł czas na świętowanie!”. 

 Osa w kapeluszu z kwiatów, pasikonik w meloniku.  

Mucha w pantofelkach z rosy, mrówka z liściem na patyku. 

 Już nie słychać żadnych głosów, żadnych szmerów ani waśni, 

 bo przyroda dziś zaprasza – będzie pokaz niczym z baśni. 

 Gąsienica znana wszystkim, ta, co łakomczuszkiem była, 

 pomyślała – czas na zmiany – i w kokonie się ukryła. 

 Czas rozstania nie był łatwy. Pająk tęsknił niesłychanie, 

 żuk w kokonik się wpatrywał, każdy czekał na spotkanie. 

 „W tym kokonie – prawi pająk – gąsienicy nie spotkacie! 

 Zaraz ktoś tu się pojawi w całkiem odmienionej szacie”.  

I niebawem cała łąka była świadkiem cudnej chwili, 

 jak z kokonu wyszedł motyl i skrzydełka swe rozchylił.  

Przyszedł czas na powitanie, na ukłony, serdeczności… 

 Na ciasteczka z kroplą rosy... Wspólne chwile w tej radości. 

 

W tym tygodniu spotykamy się z literą Ł, małą i dużą, drukowaną i pisaną.  Na początek zapraszam 

Was do obejrzenia filmu edukacyjnego, powtarzajcie słowa z głoską ł głośno, klaszcz w rączki tak jak 

w przedszkolu kiedy usłyszysz dźwięk wyróżnienia głoski ł.  

https://www.youtube.com/watch?v=dbcNF4SQETg 

 

 pobaw się w domu z rodzicami – przynieś jak najwięcej przedmiotów, 

których nazwa rozpoczyna się głoską Ł; 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dbcNF4SQETg


 przygotujcie pudełeczko lub koszyczek oraz fasolki lub ziarna grochu (to 

co macie akurat w domu) – wrzucaj sobie do koszyczka po jednej fasolce 

za każde wymyślone słowo rozpoczynające się głoską Ł; 

 poproś rodziców o przeczytanie wierszyka z głoską Ł, który wspólnymi 

siłami udało nam się ułożyć (wierszyk znajduje się na grupie MOTYLKI); 

 

Kiedy już zapoznasz się troszkę z głoską Ł. Zapraszam Cię do zabawy z 

ciasteczkami. Musisz wyciąć słoje i ciasteczka a następnie dopasować ciastka do 

odpowiednich słoików. Ciastka z głoską Ł na początku będą w jednym słoju, z 

głoską Ł w środku w drugim a z głoską Ł na końcu w trzecim  Powodzenia! 

 

 

 

 

 

 Poćwicz swoją spostrzegawczość! W Załączeniu znajdują się  karty „Coś 

tu jest nie tak”. Przyjrzyj się im i opowiedz  rodzicom co tu nie pasuje.  

 

 

 

 

 Jeśli masz ochotę pokoloruj kolorowankę z literą Ł lub „Wiosennego  

bociana” – uwaga !! – to naprawdę duża kolorowanka 

 

 

 

 

U Zgrzyciaków też już wiosna! Sprawdź to i pomóż im rozwiązać 

kłopoty! Zgrzyciaki znasz już z zajęć przedszkolnych. Ciekawe co u 

nich nowego? 

 

 

 



https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_WIOSNA_1_3_22_113_p1 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_WIOSNA_1_3_22_114_p1 

 Kiedy przychodzi wiosna świat budzi się do życia. Kiedy znów zaczniemy 

chodzić na spacerki na pewno zauważysz na polu różne owady, małe i te 

większe. Teraz mamy czas, aby przypomnieć sobie ich wygląd i nazwy, 

wtedy nic nas nie zaskoczy podczas podziwiania przyrody. Karty z 

owadami możesz pooglądać na komputerze, lub wydrukować z rodzicami 

pojedynczo, tak żeby móc je oglądać i przyklejać lub podwójnie, wtedy 

stworzysz własną grę w Memo z Owadami  

 

 

 

 

 

 Możesz też zaprosić owady do dalszej zabawy. Lubisz grę w Double? 

Pewnie tak, wszyscy ją lubimy 

 

 

 

 

 

 

 Zapoznaj się budową motyla oraz jego cyklem życia. Potem możesz 

spróbować wykonać własne koło i podziwiać cykl życia tego pięknego 

owada!  

 

  

 

  

 

 

 

  
 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_WIOSNA_1_3_22_113_p1
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PRZYGOTOWANIE DO PISANIA 

 Spróbuj dorysować drugą część motylka! 

 

 

 

 

 Rysuj motyla oburącz! 

 

 

 

 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

 W tym tygodniu chcemy utrwalić sobie stosunki przestrzenne. Spróbujcie zagrać w 

grę i zastanowić się gdzie znajdują się przedmioty. Powodzenia   

http://portal.scholaris.pl/resources/run/id/112661 

 

 Zapraszam Was również do zabawy w przeliczanie i dodawanie. Wiem że świetnie sobie z 

tym radzicie dlatego przygotowałam dla Was zabawę, która pomoże Wam doskonalić tą 

umiejętność  

https://www.matzoo.pl/zerowka/dodawanie-w-zakresie-10_51_4 

 

 W tej wiadomości znajdziesz również karty, dzięki którym pobawisz się troszeczkę w 

dodawanie i odejmowanie. Poproś rodziców o klamerki do wieszania ubrań, dzięki 

nim będziesz mógł sobie zaznaczać prawidłowe wyniki ! :) 

EDUKACJA PLASTYCZNA 

 Wykorzystaj dostępne Ci naturalne materiały, takie jak makarony, fasola, kamyczki, muszelki, 

patyczki i stwórz portret pani Wiosny. Kiedy już Twoje dzieło będzie gotowe, możesz poprosić 

mamę lub tatę o zrobienie zdjęcia i wstawienie go na naszą grupę. Może zechcesz obejrzeć 

prace swoich koleżanek kolegów? 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.scholaris.pl/resources/run/id/112661
https://www.matzoo.pl/zerowka/dodawanie-w-zakresie-10_51_4


EDUKACJA MUZYCZNA 

 

 Ciekawa jestem, czy potrafisz odwzorować rytm?   Teraz możesz się 

wykazać! Zaproś bliskich do wspólnej zabawy. Spróbuj naśladować ruchy 

niebieskiego ptaszka (podpowiedzi masz u góry) - odtwarzaj rytm w tym 

samym czasie, co czerwony ptaszek. Kto się pierwszy pomyli - odpada!    

https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA&feature=emb_title 

 

 W tym tygodniu śpiewamy piosenkę „Maszeruje wiosna”. Pamiętasz ją? 

Jeśli tak to świetnie, a jeśli nie to szybko się nauczysz. Śpiewaj w domu z 

rodzicami! 

https://www.youtube.com/watch?v=DvtmkN06TSw 

 

Tam daleko gdzie wysoka sosna 

maszeruje drogą mała wiosna. 

Ma spódniczkę mini, sznurowane butki 

i jeden warkoczyk krótki. 

 

Ref. 

Maszeruje wiosna 

a ptaki wokoło 

lecą i świergoczą 

głośno i wesoło. 

Maszeruje wiosna w ręku 

trzyma kwiat gdy go 

w górę wznosi 

zielenieje świat ! 

 

Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,  

na ramieniu małą torebeczkę  

chętnie żuje gume i robi balony 

a z nich każdy jest zielony. 

 

 

 

 

Pozdrawiam Cię serdecznie! 

Mam nadzieję że już niedługo się zobaczymy! 

p. Magda 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA&feature=emb_title
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