
Piątek, 16.04.2021 

 

Temat: Wiosenne zabawy. 

 

Witam Was Jeżyki w ostatnim dniu Domowego Przedszkola. 

 

1) Na dzień dobry posłuchajcie piosenki “Kiedy wiosna przyjdzie do nas”. Spróbujcie 

zaśpiewać refren. 

https://www.youtube.com/watch?v=qoAwQ9WCWSM&ab_channel=annabarbara 

 

2) Zabawa “Prawda czy fałsz”.  

Rodzice przeczytają wam zdania. Jeśli będzie to zdanie prawdziwe, podnieście kciuk prawej 

ręki do góry. Jeśli fałszywe, opuśćcie kciuk w dół. 

 

• Wiosną słońce mocniej grzeje.      

• Bocian ma czerwony dziób i nogi.      

• Żabki chowają się przed nim w stawie i wołają kra-kra.      

• Ogrodnik pracuje w lodziarni.      

• W ogrodzie kwitną tulipany.      

• Konewką podlewamy samochód.      

 

3) A teraz wykonajcie wspólnie z rodzicami tęczowy eksperyment. 

 

Potrzebne materiały: 

• Biały i okrągły talerz 

• Kolorowe cukierki (Skittlesy) 

• Szklanka wody 

 

Opis zabawy: 

Na talerzu układamy tęczowy krąg z cukierków. Nalewamy niewielką ilość wody – tyle, żeby 

spód cukierków był w niej zanurzony. Po chwili oczekiwania cukier rozpuszcza się, a 

barwniki tworzą kolorowe smugi. Cukierki można układać w różne kompozycje, efekt 

zawsze jest ciekawy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SfVVFCAmSmY&ab_channel=MojeDzieciKreatywnie 

 

4) Kochane gagatki, a teraz wiosenne zagadki.        

 

Leci z niej woda 

Przez sito blaszane 

Jaka to wygoda 

Już kwiatki podlane (konewka) 

 

Zrobię dołek, zrobię rów 

To usypię kopczyk znów. 

https://www.youtube.com/watch?v=qoAwQ9WCWSM&ab_channel=annabarbara
https://www.youtube.com/watch?v=SfVVFCAmSmY&ab_channel=MojeDzieciKreatywnie


Chwyć mnie mocno, oprzyj nogę 

Cały ogród skopać mogę (łopata) 

 

Choć nie gryzą, zęby mają 

Ziemię w ogródku wygładzają (grabie) 

 

Kwiatka tego nazwa jest znana 

Bo kto nie widział pana...? (tulipana) 

 

5) Zabawa oddechowa “Burza w szklance wody”. 

Przygotujcie szklankę napełnioną do połowy wodą i rurkę od napojów. Następnie dmuchajcie 

przez rurkę do szklanki z wodą (można sprawdzić, kto najdłużej będzie wywoływał burzę). 

 

6) Karty pracy. 

 

Połączcie parasole według koloru. Otoczcie pętlą parasol, który nie ma pary 

 

 
 

https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/01/ParasolePary.pdf 

(Źródło: https://przedszkouczek.pl/2020/02/29/wiosna-wiosna/) 

 

Poproście rodziców, aby wycięli wam obrazki i wstawcie je w odpowiednie miejsca 

 

https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/01/ParasolePary.pdf
https://przedszkouczek.pl/2020/02/29/wiosna-wiosna/


 
 

https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/02/Rytmy.pdf 

(Źródło: https://przedszkouczek.pl/2020/02/29/wiosna-wiosna/) 

 

Rysujcie po śladzie - najpierw paluszkiem, a potem kredką 

 

https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/02/Rytmy.pdf
https://przedszkouczek.pl/2020/02/29/wiosna-wiosna/


 
 

https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2021/01/NarysujPoSladziePodlewanie.pdf 

(Źródło: https://przedszkouczek.pl/2020/02/29/wiosna-wiosna/) 

 

7) Ćwiczenie relaksacyjne w formie masażu.  

 

Zabawa paluszkowa “Moje palce” 

 

Moje palce lubią harce (poruszamy wszystkimi palcami) 

Lubię grać na gitarze (naśladujemy grę na gitarze) 

Lubię głaskać mnie po brzuchu (głaszczemy się po brzuchu) 

Lubię drapać mnie po uchu (drapiemy się po uchu) 

A najbardziej - daję słowo 

-lubię spać pod moją głową (składamy dłonie i opieramy na nich policzek) 

 

Dla chętnych: 

 

-  praca plastyczna “Żabka” 

https://www.youtube.com/watch?v=OZgOejfYL0Q&ab_channel=KROKOTAK 

 

- Zabawy z dzieckiem w domu - ćwiczenia w dwójkach 

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4&ab_channel=JKSport 

 

Dziękuję za spotkania w Domowym Przedszkolu 

Do zobaczenia w poniedziałek w naszej sali!       

Pani Ela 

 

 

 

https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2021/01/NarysujPoSladziePodlewanie.pdf
https://przedszkouczek.pl/2020/02/29/wiosna-wiosna/
https://www.youtube.com/watch?v=OZgOejfYL0Q&ab_channel=KROKOTAK
https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4&ab_channel=JKSport


 

 

 

 


