
Poniedziałek 30.03.2020 r. 

Wiosna się krząta. 

1. Przypomnijcie sobie, jaki miesiąc teraz mamy?                                                                                  

Mamy marzec. A  podejdźcie do okna. Czy widzicie to samo co ja? Co dzisiejszej nocy spadło                   

z nieba?                                                                                                                                                              

Pamiętacie, co oznacza przysłowie  "W marcu jak w garncu?"( trochę zimno, trochę ciepło, raz 

pada śnieg, raz wychodzi słońce. Pogoda  jest zmienna jak w kuchennym garnku).                                            

I właśnie widać  to bardzo dokładnie w dniu dzisiejszym. 

2. Pobawimy się przez chwilę. Wyobraźcie sobie, że jesteście  małymi kotkami i   pijecie 

mleczko z miseczki. Wyciągnijcie język do nosa, do brody, w prawą i w lewą stronę.  Powtórzcie 

te ruchy 3 razy. 

3. Posłuchajcie opowiadania "Pączki i kotki", które przeczyta Wam ktoś z dorosłych. 

– Dzisiaj będziecie detektywami – powiedziała pani.                                                                             

Bardzo się zaciekawiliśmy, bo detektywi mają ciekawe życie: chodzą i szukają śladów, a potem 

rozwiązują zagadki.                                                                                                                                           

– Jakich śladów będziemy szukać? – spytała Ania.                                                                                     

– Śladów wiosny – oznajmiła pani.                                                                                                                    

– A w jakich butach chodzi wiosna? – spytał Marek.                                                                             

Marek jest fajnym kolegą, ale czasem nic nie rozumie. Wszyscy zaczęliśmy się śmiać,                        

a Marek powiedział, że nie ma z czego, bo detektywi w telewizji zawsze szukają śladów butów, 

no a jeśli nie wiadomo, w jakich butach chodzi wiosna, to skąd będzie wiadomo, jakie ślady 

zostawia?                                                                                                                                                                           

– Ślady wiosny są zupełnie inne – wyjaśniła pani. – Najważniejsze to kwiatki, pączki i kotki, ale 

nie tylko. Sami zobaczycie!                                                                                                                        

Więc ubraliśmy się i ruszyliśmy na poszukiwania jak prawdziwi detektywi. Dzień był zimny                  

i pochmurny. Śnieg już stopniał, ale wszystko wyglądało buro i brzydko.                                                        

– Lepiej wracajmy – powiedział Janek. – Przecież widać, że wiosna jeszcze nie przyszła.                         

– Gdyby detektywi tak szybko się poddawali, to nie rozwiązaliby żadnej zagadki – odparła pani.                                                                                                                                                     

Więc zaczęliśmy szukać. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że wszystko jest tak, jak                             

w zimie. Ale potem zobaczyliśmy, że jakiś ptak wyciąga z krzaków długą słomkę i frunie                                

z nią na drzewo.                                                                                                                                               

– Buduje gniazdo – wyjaśniła pani. – To już pierwszy ślad wiosny!                                              

Potem Janek zauważył, że na żywopłocie pojawiły się malutkie, jeszcze stulone listeczki.                 

– To są pączki – oznajmiła pani.                                                                                                                  

Marek bardzo się rozczarował, bo myślał, że śladami wiosny są pączki z  lukrem i że je 

znajdziemy i zjemy. To był już drugi ślad wiosny, więc zaczęliśmy szukać kolejnych.                

Okazało się, że choć jest zimno, to obudziły się już różne robaczki, które chodziły sobie                                  

i pełzały po trawniku. Ania zauważyła, że słychać ładny śpiew ptaków, a nie tylko krakanie wron  



i ćwierkanie wróbli. No, i w końcu znaleźliśmy krzak kwitnącej forsycji! Jej żółte kwiatki dopiero 

się rozchylały, ale był to najlepszy dowód na to, że wiosna już tu jest!                                                 

– Tylko kotków nie znaleźliśmy – zmartwiła się Ania.                                                                                

– Nieprawda! Ja znalazłem! – krzyknął Marek, strasznie zadowolony z siebie. – O, tam!                     

I pokazał okno sąsiadów, gdzie na parapecie spał nasz znajomy kot Stefan.                                         

– Marek! – zawołała Ania. – Chodzi o kotki na drzewie!                                                                           

I wszyscy zaczęli się śmiać. Tylko Marek nie rozumiał, o co chodzi i powiedział, że jak nam tak 

bardzo zależy, to może poprosić Stefana, żeby na chwilę wszedł na drzewo. Jeśli to ma 

przyspieszyć nadejście wiosny, to czemu nie? 

4. Kto uważnie słuchał, to umie odpowiedzieć  na pytania:                                                                  

Czego szukały dzieci na wycieczce? ( śladów wiosny)                                                                            

Kogo udawały dzieci? ( detektywów)                                                                                                       

Jakie ślady wiosny znalazły dzieci? ( ptak budujący gniazdo, pączki na krzewie, robaki, kwitnący 

kwiat forsycji). 

5.Zrobimy teraz ćwiczenie z karty  pracy 2 ze strony 50.                                                                   

Policzcie, ile dzieci jest na ilustracji? Ilu jest chłopców? Ile jest dziewczynek?                           

Policzcie, ile baniek zrobiło każde dziecko?                                                                                         

Połączcie w pary ( kolorową kredką ) te dzieci, które zrobiły tyle samo baniek. 

6. A teraz zabawa. Poproście rodziców, aby się z Wami pobawili.  Poszukajcie w domu  

przedmiotu pasującego do opisu, który poda  wam mama lub tata np: znajdź przedmiot, który 

jest biały i błyszczący lub  przedmiot czerwony i kwadratowy.  

7. Praca plastyczna.                                                                                                                                   

Wysłałam wam zdjęcia ptaka, który prowadzi nocny tryb życia, a w dzień smacznie sobie śpi. To 

sowa. Obejrzyjcie je sobie.                                                                                                                       

Zrobimy bardzo fajną i ciekawą pracę z waszego kącika artysty - strona 23. Pomalujcie  swoją  

lewą rękę białą farbą i odbijcie ją na gałęzi drzewa ( jeśli nie ma białej, to może być inny kolor, 

ale najlepiej jakiś  jasny ). To będzie sowa. Poczekajcie, aż wyschnie i przyklejcie elementy z 

dołu kartki: księżyc, listki, oczy sowy, pazurki i nos). Palcem umoczonym w żółtej farbie 

domalujcie na niebie gwiazdy. 

8. Praca dodatkowa: 

Z książki " Wzorki w kolorki" zróbcie stronę 8. Poprawcie kolorową kredką drogi różnych 

zwierząt. 

 

 

 



 

 

 


