
DRODZY RODZICE! 

 

„Powitanie wiosny!”. 

Tematem tego tygodnia  16.03.2020r. -20.03.2020r. miała być 

WIOSNA – mieliśmy rozmawiać o pączkach, kwiatach, 

powracających ptakach, wiosennych zwyczajach i zdrowym stylu 

życia. Mieliśmy kontynuować szukanie oznak wiosny., oglądać 

gałązki wierzbowe z baziami, dotykać i opisywać je za pomocą 

słów: miękkie, miłe, puszyste. Dzieci miały dowiedzieć się, że 

wyrazy kotki i pączki mogą oznaczać różne rzeczy,  jak należy 

zachowywać się przy stole i rozwiązywać zagadki o ptakach  

i o wiośnie. Mieliśmy również zapoznać się z wyglądem 

pierwszych wiosennych kwiatów: krokusy, tulipany, hiacynty, 

poznać  i czytać metodą globalną ich nazwy. Chcieliśmy 

spróbować nauczyć się rozpoznawać ptaki: skowronka, bociana  

i jaskółkę, dopasowywać wydawane przez nie odgłosy do 

obrazków lub zdjęć, wykonać  z talerzyków papierowych ptasie 

gniazda. Poznać również zwyczaj topienia marzanny. Dzieci miały 

przygotować kanapki ze szczypiorkiem i jajkiem, potem je 

spróbować i  porozmawiać o tym, że ruch i właściwe odżywianie 

są ważne dla zdrowia. Chcieliśmy poćwiczyć z dziećmi liczebniki 

porządkowe np.: pierwszy, drugi, trzeci itd., na miarę możliwości 

dzieci oraz kontynuować rozpoznawanie i podawanie nazw 

emocji i uczyć się czerpać przyjemność z obserwacji przyrody. 



Dzieci miały poznać piosenkę Hej, zielona żabko (sł. i muz.  

K. Kulikowska) oraz Uciekaj, myszko. 

Zachęcamy rodziców w wolnych chwilach do uatrakcyjniana 

czasu spędzonego z dziećmi w domu i utrwalania w/w 

wiadomości i umiejętności. Wszelkiego rodzaju pomoce i pomysły 

mogą Państwo znaleźć na stronach internetowych. 

 

 

„W wiejskiej zagrodzie”. 

Od 23.03.2020r. - 27.03.2020r. chcieliśmy z dziećmi 

porozmawiać o zwierzętach wiejskich. Dzieci miały poznać 

następujące piosenki : Trzy kurki (sł. polskie K.H. Rostworowski, 

mel. francuska), Dziwne rozmowy (sł. A. Alexandrowicz, muz.  

W. Zaliński) i Stary Donald farmę miał(sł. i muz. tradycyjne)  

oraz wiersze w gospodarstwie T.M. Massalskiej, Co słychać na 

wsi? W. Chotomskiej, Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował. "Na 

wiejskim podwórku" bajka terapeutyczna Tatiany Jankiewicz. 

Chcieliśmy nauczyć się rozpoznawać nazwy zwierząt z wiejskiego 

podwórka i odróżniać je od innych zwierząt (domowych, 

egzotycznych czy dzikich). Odgadywać ich nazwy na podstawie 

wydawanych odgłosów oraz ćwiczyć buzię i język, naśladując to, 

w jaki sposób poruszają pyskiem,  jakie wydają odgłosy, oraz 

rozwijać sprawność fizyczną imitując ich sposób chodzenia. Dzieci 

miały poznawać określenia „domów” poszczególnych zwierząt: 



budy, stajni, kurnika, łączyć w pary dorosłe zwierzęta z młodymi 

(koń – źrebak, krowa – cielak, świnia – prosiak, kura – kurczak), 

podawać ich nazwy i  dowiedzieć się, co jedzą poszczególne 

zwierzęta. Dalej mieliśmy przeliczać w dostępnym dla dzieci 

zakresie, wykonać pracę plastyczną oraz uczestniczyć w zabawach 

zwiększających sprawność i kontrolę poruszania palcami  

( zabawy paluszkowe). 

Zachęcamy również rodziców do przybliżenia dzieciom świata 

zwierząt z wiejskiego podwórka poprzez informacje zawarte  

w książkach, czy Internecie. Zapraszamy do atrakcyjnego 

spędzania wolnego czasu. 

 

Z pozdrowieniami 

Nauczycielki z grupy I Krasnoludki 

 

 

 

 

 

 

 


