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Marzec, kwiecień 
 

Tematyka: Wiosenne przebudzenie 
 

Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Poniedziałek 
30.03.2020 
Kolory wiosny 

1.Słuchanie wiersza Bożeny Głodkowskiej Wiosna i 
moda. 
 
2. Odkrywanie litery ł, Ł. Określanie pierwszej 
głoski w słowie łodyga. 
 
3. Nazywanie oznak wiosny przedstawionych na 
zdjęciach. Rysowanie po śladach rysunków motyli. 
 
 

kp cz. 3 nr 52, 53 
 

 

I. Bożena Głodkowska wiersz  Wiosna i moda. 

Pod koniec zimy wiosna                                                                                                    
Wyjęła żurnali stosik. 
-W co mam się ubrać? – dumała 
-Co w tym sezonie się nosi? 
 
Założyć sukienkę w kropki? 
A może golf? No i spodnie? 
Co wybrać, by być na czasie 
i nie wyglądać niemodnie? 
 
Torebkę wziąć czy koszyczek? 
Na szyję apaszkę cienką, 
na głowę – kapelusz z piórkiem 
czy lepiej beret z antenką? 
 
(W tym czasie... - Gdzież ta wiosna? 
- pytali wszyscy wokół. 
- Zaspała? Zapomniała? 
Nie bedzie jej w tym roku?) 
 
I przyszła w zielonych rajstopach, 
w powiewnej złocistej sukience 
i miała wianek z pierwiosnków, 
a w ręce trzymała kaczeńce. 
 
Pachniała jak sklep z perfumami- 
wszak była calutka w kwiatkach, 
sypała płatkami jak deszczem- 
i tak już została do lata. 
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Pytania dotyczące wiersza: 
− Jaki problem miała wiosna?  
− W co postanowiła się ubrać?  
− Jak wyglądała?  
 
 

Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Wtorek 
31.03.2020 
Wiosna na łące 

 
1. Ćwiczenie ruchowo-graficzne Marzec. 
 
2. Narysowanie kredkami pani Wiosny. 
 
3. Słuchanie piosenki Wiosenne buziaki. 
 
4. Zabawa za pomocą liczmanów. Szukanie drogi do 
kwiatów i ula (karty pracy). 
 

 
kp cz. 3 nr 54,55 
 

 
I.Ćwiczenie ruchowo- graficzne  Marzec: 
 
                                      Dzieci: 
 
Tutaj kropka                rysują dwiema rękami w powietrzu kontur kropli, 
i tam kropka,               tak samo jak wyżej, 
parasolka                     rysują dwiema rękami w powietrzu kontur parasola, 
już mi zmokła. 
Tu wiatr wieje             stoją i poruszają podniesionymi rękami (jak konary drzew 
i tam wieje,                  poruszane wiatrem), 
sypnie śniegiem         stoją z podniesionymi do góry rękami, zaciskają dłonie, a potem 
                                      prostują palce, 
deszczem leje.           poruszając palcami, naśladują padający deszcz. 
 
II.Wiosenne buziaki. 
https://www.youtube.com/watch?v=iXVw5asKVGU 
 
 1. Już rozgościła się wiosna,   słońce i kwiaty przyniosła.   Huśta się lekko na tęczy,   motyle i 
ptaki ślą wiośnie buziaki.  
 Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy,   tańczymy z wiosenką ja i ty.   Nawet gdy z burzy wiosenny 
deszcz,   to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie.   Hop, hop, raz, dwa, trzy,   bzyczą już 
pszczoły i kwitną bzy.   A całe miasto całusy śle,   bez wiosny było tu źle. 
 2.Słońce rozdaje promyki,   gonią się w lesie strumyki.   Mrówki zaczęły porządki,   a grube 
ślimaki ślą wiośnie buziaki.  
 Ref.: Hop, hop… 
 3. Kwiaty swe płatki umyły   i świeże stroje włożyły.   Budzą się wszystkie zwierzaki.   Kociaki i 
psiaki ślą wiośnie buziaki.  
 Ref.: Hop, hop… 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iXVw5asKVGU
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Pytania dotyczące tekstu piosenki:  
− O czym jest ta piosenka?  
− Po czym poznajemy, że przybyła wiosna?  
− Co robią zwierzęta, kiedy dni stają się coraz cieplejsze? 
 

Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Środa 
01.04.2020 
Pierwszy motyl 

1. Ćwiczenie oddechowe Łąka wiosną. 
 
2. Motylek – praca plastyczna. 
 
3. Jak rozwija się żabka (karta pracy). 
 
4. Przypomnienie piosenki Była sobie żabka mała. 
 
5.Utrwalenie nazwy kwiatka- sasanka (karta pracy). 
 

kp cz. 3 nr 56, 57 
 

 
1. Ćwiczenie oddechowe  Łąka wiosną 
 
Proszę o przygotowanie przez rodzica: zieloną kartkę, wycięte kolorowe kwiatki oraz słomkę. 
Oczywiście w tym przygotowaniu może pomóc dziecko. 
Dziecko siada sobie przy stole. Na stole leżą wycięte z bibuły kolorowe kwiatki oraz zielona 
kartka – łąka. Zadaniem dziecka jest przeniesienie jak największej liczby kwiatków na swoją 
łąkę za pomocą słomki. 
 
2. Motylek praca plastyczna. 
Zachęcam rodzica do zainspirowania się filmikiem Jak zrobić motylka z rolki po papierze 
toaletowym. 
https://www.youtube.com/watch?v=R667cWp8yIE 

 

3.Piosenka  Była sobie żabaka mała. 
https://www.youtube.com/watch?v=HAgdfTsCmSI 

 

 

Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Czwartek 
02.04.2020 
Spotkanie z wiosną 

1. Zwiastuny wiosny- rozpoznajemy wiosenne 
kwiaty lekcja edukacyjna dla dzieci. 
 
2. Rozwiązywanie zadań związanych z filmem 
edukacyjnym. 
 
3. Założenie hodowli tulipana lub krokusa. 
 

kp cz. 3 nr 58,59 
 

 
Film edukacyjny Zwiastuny wiosny 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rANDOonihZg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R667cWp8yIE
https://www.youtube.com/watch?v=HAgdfTsCmSI
https://www.youtube.com/watch?v=rANDOonihZg


 4 

 

Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Piątek 
03.04.2020 
Czy to już wiosna? 

1. Rysowanie po śladzie drogi motylka do krokusa 
(karta pracy). 
 
2. Zabawa Czy to już wiosna? 
 
3. Rysowanie szlaczków (karta pracy). 
 
4.Wspólne śpiewanie piosenki Maszeruje wiosna. 
 
 

kp cz. 3 nr 60, 61 
 

 
1.Zabawa Czy to już wiosna? (potrzebny będzie zielony listek, który dziecko może samo 
wyciąć z zielonej kartki)  
 
Dziecko podnosi w górę zielony listek wtedy, kiedy usłyszy informację zapowiadającą wiosnę.  
− Po trawie chodzą bociany. 
− W lesie wyrosły prawdziwki i kurki. 
− Mocno świeci słońce i dni są coraz dłuższe.  
− W ogrodzie zakwitły przebiśniegi i krokusy.  
− Dzieci zjeżdżają z górki na nartach. 
 
2.Piosenka Maszeruje wiosna. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw 

 

 

    

    

 Pozdrawiamy  serdecznie 
 

               Ewelina Czarnowska, Paulina Łońska 
 

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

