
DRODZY RODZICE! 

 

W nadchodzącym tygodniu  16.03.2020r. - 20.03.2020r. 

planowaliśmy zrealizować temat „To już czas, wiosna wita nas!”. 

  

W tym tygodniu mieliśmy zapoznać się z rozpoznawaniem 

 odgłosów wiosny, nie tylko tych wydawanych przez ptaki. 

Mieliśmy stworzyć nawet przedszkolną wiosenną orkiestrę, a jako 

instrumentów użyć przedmioty codziennego użytku. 

Planowaliśmy doskonalić umiejętność klasyfikacji, 

porządkowania i przeliczania. Wraz z nadejściem wiosny 

mieliśmy omawiać temat nowalijek. Dzieci  miały  posmakować 

wiosenne warzywa i  rozpoznawać  je po smaku, zapachu, oraz 

omówić ich wygląd , a na koniec  przygotować zdrowe kanapki. 

Dzieci miały utrwalić sobie, że najsmaczniejsze i najzdrowsze są 

warzywa surowe, niepoddane obróbce cieplnej. 

Podczas realizacji tematu wiosennych warzyw 

zamierzaliśmy przeprowadzić eksperyment pokazujący transport 

wody w roślinie, który miał pomóc  wytłumaczyć 

przedszkolakom, dlaczego rośliny są zielone. Na zajęciach 

plastycznych mieliśmy   pomalowane liście kapusty pekińskiej 

użyć  do stworzenia wiosennych drzew i zaprezentować na 

gazetce naszej grupy. 



W  tygodniu planowaliśmy też zająć się także wiosennymi 

zwierzętami – motylem  i ślimakiem. Dzieci miały poznać cykl 

życia gąsienicy, i dowiedzieć się, w jaki sposób przeobraża się w 

motyla. Obalić też mieliśmy  mit mówiący, że ślimak zjada pierogi.  

W kolejnym tygodniu mieliśmy  zgłębiać temat wiosennych 

porządków w ogrodzie. 

  

  

  

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

wiodącą miały być „Porządki w ogrodzie”. 

 

W tym tygodniu mieliśmy mówić o porządkach w ogródku 

(nie tylko przedszkolnym), dzieci miały poznać przy tej okazji 

różne rośliny i narzędzia ogrodnicze. Planowaliśmy szukać 

 zwiastunów wiosny w najbliższym otoczeniu – zarówno zwierząt, 

jak i kwiatów oraz doskonalić  czytanie globalne. 

Mieliśmy zdobywać wiedzę na temat warzyw cebulowych  

i rozmawiać o ich właściwościach zdrowotnych. Chętne dzieci 

miały posmakować cebuli czy czosnku    i  dowiedzieć się dlaczego 

podczas obierania cebuli łzawią oczy, i  co zrobić, by tego uniknąć. 

Informacje zdobyte podczas zajęć dydaktycznych dzieci 

miały wykorzystać w trakcie prac w kąciku przyrodniczym,  

w którym zamierzaliśmy posadzić cebulę i inne roślinki. 



W tym tygodniu wykonać mieliśmy  wiele ciekawych prac 

plastycznych. 

 

                                                                                                  

 

Z pozdrowieniami 

Nauczycielki z grupy III Biedronki 

 

 

 

 


