
      Przedszkole nr 8 Konin  
Grupa Jeżyki 
 
Drodzy rodzice, 
Wysyłamy propozycję zabaw na nadchodzący tydzień. Życzymy udanego 
tygodnia, pełnego wielu nowych doświadczeń. 
 
Zadanie 1. 
 

Prosimy o przeczytanie dzieciom wiersza i wspólne omówienie 

  

„Przyjście wiosny” 

Naplotkowała sosna 

Że już się zbliża wiosna. 

Kret skrzywił się ponuro: 

-Przyjedzie pewno furą... 

Jeż się najeżył srodze: 

-Raczej na hulajnodze. 

Wąż syknął : 

-Ja nie wierzę 

,Przyjedzie na rowerze. 

Kos gwizdnął:  

-Wiem coś o tym, 

Przyleci samolotem. 

-Skąd znowu –rzekła sroka 

-Ja z niej nie spuszczam oka 

I w zeszłym roku w maju 

Widziałam ją w tramwaju. 

-nieprawda! Wiosna zwykle 

Przyjeżdża motocyklem. 

-A ja wam dowiodę, 

Że właśnie samochodem. 

-Nieprawda bo w karecie! 

W karecie? Cóż pan plecie? 

Oświadczyć mogę krótko, 

Że płynie właśnie łódką! 

A wiosna przyszła pieszo. 

Już kwiatki za nią spieszą, 

Już trawy przed nią rosną 

I szumią –Witaj wiosno 

 

 
 

 



ODPOWIEDŹ NA PYTANIA: 

1. Czym według zwierząt miała przybyć Pani Wiosna? 

2. Jakie zwierzęta rozmawiały o przybyciu Wiosny? 

3. Skąd wiemy, że jest już wiosna? 
 

Zadanie 2 

Z okazji Wiosny prosimy o wspólne zaplanowanie ogródka z dziećmi. Mogą 

Państwo zasiać warzywa lub posadzić sadzonki kwiatów ☺  

 

Zadanie 3 

23.03.2020 obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wody dlatego zachęcamy 

do przeprowadzenia z dziećmi doświadczeń 
 
  

,,BARIERA Z TKANINY”Do słoika nalewamy wody, na wierzch naciągamy 

za pomocą gumki zmoczoną chusteczkę. Po odwróceniu słoika do góry dnem 

woda nie wylewa się 

WYJAŚNIENIE : materiał ciśnie od dołu powietrze, i to tak mocno, że nie 

pozwala oderwać się materiałowi od szklanki. Ta siła powietrza działająca na 

materiał nazywa się ciśnieniem atmosferycznym. Powietrze sięga wiele 

kilometrów w górę, chociaż im wyżej, tym jest rzadsze. Wysoki „słup 

powietrza” wywiera nacisk na wszystko, co znajduje się na powierzchni ziemi. 

Wielokilometrowej grubości warstwę powietrza otaczającą całą kulę ziemską 

nazywamy atmosferą i stąd właśnie pochodzi nazwa ciśnienie atmosferyczne. 

    
 ,,CO PŁYWA, CO TONIE?” Do miski z wodą wrzucamy różne przedmioty: 

ołówek, kamień,moneta, gwóźdź, piasek, spinacz biurowy, klucz, korek, 

magnes, spinacz, plastikowy klocek. Obserwujemy i omawiamy co dzieje się z 

tymi przedmiotami, wyciągając wnioski.Następnie dzieci wrzucają: skruszony 

styropian, skorupki od orzecha, piórko, piłeczkę pingpongową, kawałeczek 

drewna, papier i inne lekkie przedmioty -omawiają co dzieje się z tymi 

przedmiotami i dlaczego tak się zachowują.  

WYJAŚNIENIE:Po wykonaniu doświadczenia, dzieci wymieniają przedmioty, 

które pływały po wodzie, czyli: ołówek, drewniany klocek, plastikowy klocek, 

piłeczka pingpongowa, kawałek styropianu i z jakich surowców zostały 

wykonane: drewno, plastik, styropian. Wiedzą, że te przedmioty pływają 

dlatego, że wykonane są z takich właśnie materiałów, a zatoną przedmioty z 



metalu: moneta, gwóźdź oraz magnes. Wielkość przedmiotu nie ma wpływu na 

to, czy pływa, czy tonie; duży kawałek styropianu pływał, mała moneta utonęła 

 

Zadanie 4. 

 

Również mogą Państwo odszukać na mapie Polski Morze Bałtyckie. 

Przypomnieć  gdzie znajdują się na mapie świata oceany ☺ 

 

 

Zadanie 5  

 

Prosimy o zrobienie plakatu „Oszczędzaj wodę” 

 

Zadanie 6. 

 

Dodatkowo wysyłamy karty pracy do druku. Zadaniem dziecka jest zakreślenie 

właściwej liczby kropelek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 


