
Drodzy Krasnalowi rodzice 
 Darzę Was ogromnym zaufaniem i wiem, ze doskonale potraficie wypełnić czas swoim 
pociechom.  Przesyłam kilka pomysłów, inspiracji na wspólną naukę przez zabawę.

 Temat kompleksowy: Witaj Wiosno
Wiersz  i piosenka do pamięciowego opanowania przez chętne dzieci:
Przyszła pora niesłychana,
Mroźna zima jest żegnana.
Bo na wiosnę przyszła pora,
Grube ciuchy dać do wora.
Kwiatki, ptaki, ciepłe słońce, 
Mnóstwo roślin znów na łące.
Rower, rolki pójdą w ruch,
Czas założyć lekki ciuch.
Zima brzydka, pomarszczona
Dziś zostaje wygoniona.
I nadzieja w nas ukryta, 
Że tu prędko nie zawita…

Piosenka

Witaj boćku

Witaj boćku, kle-kle,
witaj nam bocianie,
Wiosna ci szykuje,
Wiosna ci szykuje
Żabki na śniadanie.

Kle-kle boćku, kle-kle,
Usiądź na stodole,
Chłopcy ci szykują,
Chłopcy ci szykują
Gniazdo w starym kole.

Kle-kle boćku, kle-kle,
witamy cię radzi,
Gdy zza morza wrócisz,
Gdy zza morza wrócisz,
Wiosnę nam sprowadzisz.

Praca plastyczna- bocian z odcisku dłoni

Najpierw malujemy dłoń - cztery palce na czarno, reszta na biało, odciskamy je na środku
zielonej kartki.

Potem malujemy czerwoną farbą dziób
i nogi bociana. Następnie malujemy to, co pasuje do wiosennego obrazka: trawę, niebo,

słońce, kwiaty, motyle itp.



  

Fasola- eksperyment
Co jest potrzebne?
* 3 nasiona fasoli
* słoik
* podstawka pod słoik
* gaza
* gumka recepturka
Co zrobić?
Gazę złożoną dwukrotnie naciągnąć na słoik i przymocować do niego gumką. Palcem 
wcisnąć gazę do środka słoika, tak aby powstał dołek, w którym należy umieścić nasiona. 
Nadmiar gazy obciąć. Do słoika wlać wodę tak, aby nasiona były stale wilgotne. Gaza nasiąka
wodą i za jej pośrednictwem woda spływa do spodeczka. Z tego względu należy kilka razy 
dziennie uzupełniać wodę w słoiku, aby zapewnić nasionom ciągły dostęp wilgoci. Gdy 
pojawią się korzenie, nie będzie konieczne tak częste uzupełnianie wody.

Kot z ogórka- pyszna i zdrowa przekąska dla dzieci
Dbając o odporność dzieci proponuję wspólne przygotowanie zdrowej przekąski.

Będziecie potrzebować:
– małego ogórka na tułów kotka

– większego ogórka pokrojonego na plasterki

– pomidora dużego i malutkiego pomidorka

– 4 ziarnka kukurydzy lub 4 zielone groszki

– marchewkę

– szczypiorek

– zieloną oliwkę

– odrobinę octu balsamicznego lub ciemnego sosu sojowego na źrenice

– wykałaczki

Wykonanie:

Z kawałków ogórka robimy tułów, a głowę z połówki pomidora.  Dokładamy szczypiorkowo-
kukurydziane nóżki i szczypiorkowy ogonek. Robimy uszka z kawałków marchewki. 
Najtrudniejszą rzeczą jest zrobienie kotkowi „wyrazu twarzy” bo w zależności od kształtu 
naszego pomidora-głowy może się okazać, że trzeba będzie go trochę naciąć, żeby ogórkowe 
„policzki” przylegały. Teraz już tylko robimy oczka z oliwki…. I nasz kotek gotowy!

Smacznego!



Zestaw ćwiczeń gimnastycznych:
1.,,Bociany”- dzieci poruszają się po całym pokoju, naśladując bociany. Unoszą wysoko 
kolana, klaszczą w dłonie pod kolanami i mówią: kle,kle,kle. Na sygnał- bociany stają 
nieruchomo na jednej nodze.
2. ,,Żabki”- dzieci poruszają się po pokoju, wykonują przysiad, ręce między stopami i 
naśladują skaczące żabki. 
3. ,,Wiosenne zabawy”- dzieci ilustrują ruchem treść piosenki ,,głowa, ramiona, kolana, 
pięty” i pokazują odpowiednie części ciała.
4. ,,W poszukiwaniu wiosny”- dzieci poruszają się po pokoju. Na sygnał- np. biedronka, 
motylek, bąk- ruszają się lub wydają odgłos jak owad, którego nazwę usłyszą.
5. ,,  Skaczące koniki polne”- dzieci naśladują skaczące koniki polne.

Wiosenne karty pracy dla chętnych dzieci
Przepisy na domowe masy sensoryczne


