
Witam Was  „Zajączki”. 

Zapraszam  do  zapoznania  się,  wybrania  i  wykonania  różnych  zadań,  które  Wam

przegotowałam. Poniżej zamieszczam  propozycje zabaw, zajęć, kart pracy i  kolorowanek

związanych z dzisiejszym tematem.

Temat dnia: „Ubranie na wiosenną pogodę.”

1.  „Ubranie  na  wiosenną pogodę”- rozmowa z  dziećmi na  podstawie  wiersza  „Chory  kotek”

Wandy Grodzieńskiej.

Opis zadania:

Rodzic czyta dziecku wiersz, a następnie po przeczytaniu zadaje  pytania dotyczące treści wiersza.

Pytania do wiersza:

- Dlaczego kotek zachorował?,

- Co go bolało?,

- Co trzeba robić, by nie chorować?,

- Jakie ubranie jest odpowiednie na wiosenną pogodę?,

- Co należy robić, aby  w trakcie zabaw na świeżym powietrzu się nie spocić?,

- Co to znaczy ubierać się na cebulkę?.

Tekst wiersza:

„Chory kotek”  Wanda Grodzieńska

Wyszedł kotek na deszczyk, dostał kaszlu i dreszczyk.

Boli głowa i oczy, nogi w błocie przemoczył. 

Kładzie mama koteczka do ciepłego łóżeczka.

Bierze synka za rączkę.  - Oj, masz, kotku gorączkę.

Przyszedł tatuś wieczorem z siwym panem doktorem.

- Ratuj, panie doktorze, bo synkowi wciąż gorzej!

Doktor kotka opukał, okularów poszukał i powiada:

- Dam ziółka, będzie  zdrowy jak pszczółka.

Dam i proszki na dreszcze, niech przeleży dzień jeszcze, 

ale lepsze niż proszki są na dreszcze kaloszki!

2. „Deszczowa piosenka” – zabawa ruchowa.

Opis zabawy:

Rodzic na podłodze  kładzie koło zrobione ze sznurka i  włącza podkład muzyczny z odgłosami

deszczu. Dziecko biegając po pokoju, omija kałuże, czyli rozłożone koła ze sznurka. Jeśli dziecko

wpadnie do kałuży, musi stanąć w kole zrobić trzy przysiady, aby wyschnąć. (Do zabawy możesz

zaprosić rodzeństwo.)



Materiały potrzebne do  zabawy:

- sznurek

- nagranie odgłosów padającego deszczu.

Link do „Odgłosów padającego  deszczu”:

https://www.youtube.com/watch?v=mbNPNm-ORSM

3. „Pogoda się zmienia – zmieniamy ubrania”-  zabawa dydaktyczna.

Opis zadania:

Dziecko ogląda ilustracje  przedstawiające  zimę i  przedwiośnie.   Po obejrzeniu  ilustracji  rodzic

drukuje  kartę  pracy  i  wycina  obrazki  przedstawiające  ubrania.   Dziecko  natomiast  przykleja

w kratki  pod nazwą pory roku odpowiednie elementy garderoby.

Obrazek przedwiośnia:



Obrazek zimy:



Karta pracy do wykonania zadania:

4. „Wiosenne igraszki”-  zabawa ilustracyjna do opowiadania.

Opis zadania:

Rodzic  opowiada  dziecku  krótką  historyjkę,  wykonując  przy  tym  ruchy  ilustrujące  jej  treść.

Dziecko naśladuje ruchy pokazywane przez rodzica. (Do zabawy możesz zaprosić rodzeństwo.)

Opis historyjki:

Idziemy na wiosenny spacerek  (marsz w dowolnych kierunkach). Wyglądamy przez okno  (skłon

w przód z rękami na biodrach). Pada śnieg i wieje wiatr, więc zakładamy grubą, zimową kurtkę,

czapkę, szalik i rękawiczki, na nogi zakładamy kozaki (ruchy ilustrujące nakładanie poszczególnych

części garderoby). Po chwili wychodzi słońce i zaczyna przygrzewać coraz mocniej (ręce w górze,

robimy wiatraczki  dłońmi). Bawimy się,  biegamy i  pocimy się  (bieg  w rożnych  kierunkach po



pokoju).  Zaczyna być nam gorąco i  zdejmujemy kolejne części ubrania. Najpierw szalik, potem

czapkę,  rozpinamy  kurtkę,  mamy  ochotę  zdjąć  buty,  ale  przecież  nie  możemy  iść  boso  (ruchy

ilustrujące  zdejmowanie  poszczególnych  części  garderoby). Nagle  powiał  silny,  zimny  wiatr

(rękoma  obejmujemy  swój  tułów). Robi  się  nam  chłodno.  Zaczynamy  ubierać  się.  Najpierw

zapinamy  kurtkę,  zakładamy  szalik  i  czapkę  i  biegniemy  prędko  do  domu  (ruchy  ilustrujące

nakładanie poszczególnych części garderoby). 

5. „Wiosenna pogoda” – ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej.

Opis wykonania ćwiczenia:

Rodzic  czyta  tekst  i  pokazuje  jak  wykonać  poszczególne  ćwiczenia  logopedyczne,  a  dziecko

naśladuje to, co pokazuje rodzic. (Do zabawy możesz zaprosić rodzeństwo.)

 Tekst do ćwiczeń logopedycznych:

„Wiosenna pogoda”  Patrycja Siewiera – Kozłowska

 Słonko wiosenne w górze, wysoko,      (Usta otwarte, wąski język sięga wysoko.)

mruży do dzieci złociste oko.                 (Zamykamy na zmianę prawe i lewe oko.)

Lecz nagle wietrzyk – łobuziak miły      (3 x wdech przez nos, wydech ustami.)

sprawił, że chmurki słonko zakryły!      (Szeroki język zakrywa górną wargę.)

Z chmurek tych deszczyk spada i kapie,  

wiaterek  wieje, a deszczyk chlapie…

Fiu, fiu, fiu, kap, kap, kap.                       (Dziecko powtarza onomatopeje 3 x)

To deszcz wiosenny rozrabia tak.

Wiosenne niebo często się zmienia:

czasem jest słonko                                   (Czubek języka sięga wysoko do nosa.)

lub trochę cienia.                                      (Czubek języka sięga do brody.)

Czasem są chmurki                                   (Górna warga zakryta szerokim językiem.)

a czasem deszcze,

co nam ta wiosna przyniesie jeszcze?

Wysokie słońce                                         (Czubek języka sięga wysoko do nosa.)

lub twardy grad                                        (Język wypycha policzki od wewnątrz po obu stronach.)

Wiosna z bałwankiem jest za pan brat!    

Plotą się wiosną różne pogody                 (Czubek języka wolno krąży po wargach.)

Słońce ze śniegiem robi zawody!



Linki do piosenek i filmów:

1. „Kwiecień plecień”- piosenka.

https://www.youtube.com/watch?v=v_uIhX6WpYM

2. „Powitanie wiosny – zabawa , taniec , energia” – zabawa muzyczna.

https://www.youtube.com/watch?v=H2Sx4o2qCNM

3. „Słoń od pogody”- Słoń Benjamin – bajka.

https://www.youtube.com/watch?v=TkzS5LCtd5E

4. „Przygody kota Filemona” odcinek pt: „Kwiecień, plecień”- bajka.

https://www.youtube.com/watch?v=TkzS5LCtd5E

5. „Franklin i deszczowy dzień”  oraz „Franklin, która godzina”– bajka.

https://www.youtube.com/watch?v=MiVRqPDKX9Q

Karty pracy.

Poniżej  zamieszczam propozycje  kart  pracy  dla  „Zajączków” związanych  z  dzisiejszym

tematem.   Można  zarówno  wybrać  sobie  jedną  najbardziej  interesującą,  jak  również  wykonać

wszystkie. Wybór należy do Państwa i „Zajączków”. 



1. Połącz za pomocą kredki symbol pogody z odpowiednim ubraniem.



2. O każdej porze roku jest inna pogoda. Przyjrzyj się, jak ubrane są dzieci,  a następnie

połącz je z odpowiednim rysunkiem.



3. Każdy zestaw garderoby (ubrań) połącz linią z odpowiednim rodzajem pogody.



Kolorowanki:

Poniżej zamieszczam propozycje kolorowanek dla „Zajączków” związanych z dzisiejszym

tematem.   Można  zarówno  wybrać  sobie  jedną  najbardziej  interesującą,  jak  również  wykonać

wszystkie. Wybór należy do  „Zajączków”. 







Życzę miłej pracy i pozdrawiam.

 Polak Magdalena


