
ZADANIA DO WYKONANIA 

Czwartek 26 marca  

Temat: Obserwujemy pogodę ☺ 

1. Zabawa ruchowa „Ptaszek na listku” 

Dziecko jest ptaszkiem, siada skrzyżnie w wyznaczonym przez rodzica miejscu. Na 

sygnał, np. klaśnięcie w dłonie, przefruwa (za każdym razem w inne) w wyznaczone 

przez rodzica miejsce, (listek) siada i udaje obserwowanie innych latających                         

w powietrzu ptaków.  

 

2. Rodzic zachęca dziecko do wspólnej obserwacji krajobrazu za oknem (można 

wykorzystać lornetkę), następnie proponuje zabawę: dziecko patrzy przez okno                                 

i zapamiętuje jak najwięcej szczegółów, następnie odwraca się tyłem do okna. Kolejno 

wymienia zapamiętane szczegóły, a rodzic zapisuje je na kartce. Za każdy szczegół 

dziecko otrzymuje 1 punkt w postaci klocka. Po zakończeniu zabawy dziecko odwraca 

się przodem do okna. Rodzic czyta zapisane informacje, a dziecko wskazuje za oknem 

odpowiednie miejsca. Sprawdzają, czy jest jeszcze coś, co nie zostało wymienione.             

Z otrzymanych punktów – klocków dziecko buduje kompozycję wg własnego 

pomysłu. 

 

3. Słuchanie piosenki „Maszeruje wiosna”                                                                                                                

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat piosenki.  

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw 

"Maszeruje wiosna" 

1. Tam daleko gdzie wysoka sosna 

maszeruje drogą mała wiosna. 

Ma spódniczkę mini, sznurowane butki 

i jeden warkoczyk krótki. 

 

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło 

lecą i świergocą głośno i wesoło. 

Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat, 

gdy go w górę wznosi zielenieje świat ! 

 

2. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę, na ramieniu  

małą torebeczkę. Chętnie żuje gumę i robi 

balony a z nich każdy jest zielony. 

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw


 

Ref. Maszeruje wiosna… 

 

3. Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas 

każda trawka chce być już zielona. 

gdybyś zapomniała inną drogą poszła 

zima by została mroźna. 

 

Ref. Maszeruje wiosna… 

 

4. Dla zerówki: 

1. Zielone ćwiczenia str. 32-33 

2. Karty pracy str. 38-39 

 

5. Język angielski 

https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA 

https://youtu.be/jYAWf8Y91hA 

https://www.anglomaniacy.pl/coloursWordlist.htm - link do powtórzenia 

kolorów 

https://www.anglomaniacy.pl/coloursDictionary.htm- gra online 
https://www.anglomaniacy.pl/coloursQuiz.htm 

 
https://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/orchardtoys/f/pdf/colour_by_numbers_rainbow_activ
ity_sheet.pdf?fbclid=IwAR0Y8_Ujx3IgfbRIWX-
plECW2n1a2id_Xn4Wh3WE3DvdkS56GfjVVrkuH7Y/  
 

W załączniku karty pracy raczej dla starszaków i jedna dla maluchów 
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