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6-10 KWIETNIA - PONIEDZIAŁEK 
 

1. DBAMY O ROZWÓJ UMYSŁOWY
Praca z tekstem - rodzicu, przeczytaj dziecku tekst utworu 

zrozumienie tekstu, korzystając z propozycji pytań do wiersza

 

,, Nastała wiosna’’ 
Widzę listki na drzewach, 

zieleni się młoda trawa. 

Wiosenny ciepły deszczyk  

czasami trochę popada. 

Pachną pierwsze kwiaty, 

przygrzewa mocniej słońce. 

Słychać rwące potoki  

i ptaki śpiewające. 

 

 

2. DBAMY O ROZWÓJ INTELEKTUALNY
Quiz 

,,Cztery pory roku’’ 
Rodzicu, przeczytaj lub wypowiedz własne zdania charakteryzujące

będzie określenie, czy zdanie zawiera pr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DBAMY O ROZWÓJ FIZYCZNY 
Zabawa ruchowo-naśladowcza 

,,Tulipan’’ 
Dziecko maszeruje lub podskakuje z nogi na nogę

a rodzic podaje różne hasła. Na dane hasło dziecko 

przyjmuje odpowiednią postawę, np.:

- CEBULKA – wykonuje przysiad skulony,

- LISTEK – staje na baczność, 
- KWIAT – staje w rozkroku z uniesionymi 

na skos rękami. 
Zabawę powtarzamy kilkakrotnie, zmieniając kolejność haseł.

Rozmowa na temat wiersza 
propozycje pytań:
-
wymieniono w wierszu?
-
ptaki wiosną?
-
symbolem wiosny?
-
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1. DBAMY O ROZWÓJ UMYSŁOWY 
przeczytaj dziecku tekst utworu ,,Nastała wiosna’’, a następnie sprawdź 

korzystając z propozycji pytań do wiersza 

INTELEKTUALNY 

przeczytaj lub wypowiedz własne zdania charakteryzujące każdą z pór roku. Zadaniem dziecka 

czy zdanie zawiera prawdziwą czy fałszywą informację.  

 

Dziecko maszeruje lub podskakuje z nogi na nogę,  

. Na dane hasło dziecko  

przyjmuje odpowiednią postawę, np.: 

wykonuje przysiad skulony, 

z uniesionymi w górę,  

zmieniając kolejność haseł. 

Rozmowa na temat wiersza - 
propozycje pytań: 
- Jakie oznaki wiosny 
wymieniono w wierszu? 
- Spróbuj zaśpiewać, jak 
ptaki wiosną? 
- Dlaczego kolor zielony jest 
symbolem wiosny? 
- Za co lubisz wiosnę? 
 

Quiz o porach roku - propozycje zdań:
- Na wiosnę przylatują bociany z ciepłych krajów. (P)
- Zimą jeździmy na nartach i lepimy bałwana. (P)
- Latem kąpiemy się w morzu. (P)
- Wiosną kolorowe liście spadają z drzew. (F)
- Jesienią zbieramy kasztany i żołędzie. (P)
- Przebiśnieg i krokus są wiosennymi kwia
- Grzyby rosną zimą. (F) 
 

’’, a następnie sprawdź 

pór roku. Zadaniem dziecka 

propozycje zdań: 
przylatują bociany z ciepłych krajów. (P) 

Zimą jeździmy na nartach i lepimy bałwana. (P) 
Latem kąpiemy się w morzu. (P) 
Wiosną kolorowe liście spadają z drzew. (F) 
Jesienią zbieramy kasztany i żołędzie. (P) 
Przebiśnieg i krokus są wiosennymi kwiatami. (P) 


