
PROPOZYCJA MATERIAŁÓW NA DZIEŃ 16.04.2021r.   

PIĄTEK 

 
 

Witamy wszystkie dzieci! 

 Dzisiaj proponujemy na początek wysłuchanie wiosennego wierszyka. 

Możecie nauczyć się go na pamięć ☺  

„Wiosna” M. Frączek 

Przyszła do nas wiosna  

Ciepła i radosna 

Ptaszek pięknie śpiewa 

Zielenią się drzewa 

Słonko w górze świeci  

Weselą się dzieci 

Każdy dobry nastrój ma 

Niechaj wiosna długo trwa!  

 Jeśli ktoś z Was opanuje wierszyk na pamięć, będzie go mógł 

zaprezentować w przyszłym tygodniu w szkole ☺  

 Następnie możecie pobawić się w zabawę ruchową ,,Kwiaty budzą się 

do życia”. Można wykonać ją przy muzyce A. Vivaldiego pt: ”Wiosna”:  

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o) 

Dzieci zwijają się w kłębek i wyobrażają sobie, że są małymi nasionkami 

kwiatków. Nadeszła wiosna i rosną, rozwijają się i wyciągają listki do słońca, 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o


rozchylają swoje płatki (dzieci powoli rozwijają się jak nasionka, aż do 

wyprostowania i stania na palcach, wyciągają ręce do góry). Następnie lekko 

kołyszą się na wiosennym wietrze. Nadchodzi noc i chłód – zamykają swoje 

płatki. 

Wykonajcie teraz kilka ćwiczeń buzi i języka:  

 https://wordwall.net/.../%c4%87wiczenia-buzi-i-j%c4%99zyka1 

 

Następnie przed Wami zabawa słowna. Dokończcie rymowanki związane  

z wiosennymi kolorami:  

- Czerwony, czerwony to mój …………(kolor ulubiony). 

- Niebieski, niebieski to... (kolor królewski).  

- Zielony, zielony to... (kolor trafiony).  

- Żółty, żółty kolor mam. Kto go zechce... (to mu dam) 

 

Zabawcie się również w wiosennych detektywów. Waszym zadaniem będzie 

odnalezienie w domu przedmiotów w kolorze zielonym. Spróbujcie policzyć ile 

ich jest i pogrupować w kategorii (zabawki/ubrania/ rośliny itp.) 

 

Na koniec proponujemy Wam również wykonanie zadania ćwiczącego 

spostrzegawczość wzrokową. Zapamiętajcie układ poszczególnych obrazków. 

Następnie umieśćcie je w odpowiednich miejscach na planszy. Powodzenia!  

https://view.genial.ly/5e7f451b50a0310d8c25d343 

Umieszczamy również karty pracy dla chętnych.  

Karta pracy nr 1 – narysuj rysunek po śladzie i pokoloruj obrazek.  

Karta pracy nr 2 – pokoloruj według kodu  

Dziękujemy za Waszą pracę podczas nauki zdalnej i czekamy na Was  

w poniedziałek w szkole. Życzymy wszystkim miłego weekendu. 

Do zobaczenia! 

Pani Kasia Ł. i Pani Kasia S. 

https://wordwall.net/pl/resource/910284/logopedia/%c4%87wiczenia-buzi-i-j%c4%99zyka1?fbclid=IwAR2q7pOUC13384eqZfFYXu053XMQPJInwNYxu837DGirgIqXbOmk7eExrL4
https://view.genial.ly/5e7f451b50a0310d8c25d343


 



 


