
DRODZY RODZICE! 

 

W nadchodzącym tygodniu  16.03.2020r. -20.03.2020r. 

planowaliśmy zrealizować temat „Witaj wiosno!”. 

 

Mieliśmy dowiedzieć się min. 

 Przypomnieć  sobie, jak wyglądają ptaki: bocian, kos, 

kukułka, jaskółka, czapla, skowronek, próbować  naśladować 

odgłosy oraz sposób poruszania się niektórych z nich. 

Rozmawia także o tym, jakie ptaki wracają do nas wiosną. 

 Uczyć  się, co należy jeść, by być zdrowym, rozpoznawać 

wybrane owoce i warzywa za pomocą smaku. 

 Wykonać prace plastyczne związane z wiosną, różnymi 

technikami, ozdobić suknię nadchodzącej Pani Wiosny, 

stworzyć wiosenne drzewko z wykorzystaniem bibuły, 

plasteliny. 

 Poznać wiosnę różnymi zmysłami – poprzez kolory, zapachy 

(zapach ciepłego wiatru, padającego deszczu, kwitnących 

kwiatów, drzew, krzewów, świeżej ziemi, świeżej trawy), 

dźwięki (gwizdy szpaków, kosów, śpiew słowików, bociani 

klekot, rechotanie żab, szum wiosennego deszczu) i smaki 

(świeże nowalijki: ogórki, koperek, dymka, szczypior, 

szpinak, marchewka, sałata, rzodkiewka).  



 Śpiewać piosenki: Jestem wiosna (sł. i muz. Halina 

Sokołowska), Ptak Nijaki i Gdzie się schowała zima, poznać 

wiersze: Krokusy Danuty Gellnerowej i Topienie Marzanny 

Józefa Ratajczaka, bawić się w Dudkowe zgadywanie 

(wierszyki – zagadki Anny Sójki).  

 

 

W tym kolejnym tygodniu 23.03.2020r. - 27.03.2020r. tematyką 

wiodącą miały być „Zwierzęta na wiejskim podwórku”. 

 

Planowaliśmy min. 

 Rozmawiać o pracy rolnika – o uprawie ziemi (sadzeniu, 

sianiu, nawożeniu, zbieraniu) i hodowli zwierząt (karmieniu, 

doglądaniu).  

 Przypomnieć sobie nazwy, sposoby poruszania się i odgłosy 

zwierząt żyjących w gospodarstwie: konia, krowy, kozy, 

kury, koguta, owcy, indyka, kaczki, gęsi, psa, kota, a także ich 

miejsca zamieszkania (obora, kurnik, buda, dom człowieka, 

zagroda dla drobiu, zagroda dla pozostałych zwierząt). 

Próbować naśladować odgłosy, które wydają i bawić się  

w zgadywanki.  

 Metodą globalną uczyć się czytania wyrazów: kaczka, indyk, 

koza, pies, kot. Z różnych zdjęć wybierać te, które pasują do 

wsi.  



 Przedszkolaki miały się, dlaczego poszczególne zwierzęta 

żyją w gospodarstwie – krowa, owca i koza dają mleko, kura 

znosi jajka, koń czasami pomaga rolnikowi w uprawie ziemi, 

pies broni gospodarstwa, kot przegania myszy z domu 

gospodarza.  

 Planowaliśmy zrobić samodzielnie pastę jajeczną i kolorowe 

wiosenne kanapki. 

  Rozmawiać o tym, jakie produkty spożywcze pochodzą od 

zwierząt gospodarskich.  Między innymi po to by wzbudzić 

życzliwości i troskę wobec zwierząt gospodarskich.  

  Rozpoznawać, jaką głoską rozpoczyna się dane słowo, 

ćwiczyć klasyfikowanie przedmiotów. 

 Zrealizować zestaw ćwiczeń gimnastycznych oraz ćwiczyć 

samodzielność w przebieraniu się w strój. 

 Podczas zabaw z wiatrakiem matematycznym powtórzyć 

kształty, kolory i cyfry a także ćwiczyć spostrzegawczość. 

 

Z pozdrowieniami 

Nauczycielki z grupy II Misiaki 

 

 

 

 


