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„Wiosenne zgadywanki” – słuchanie tekstu w formie listu czytanego przez osobę dorosłą, jako wstępu
do zabaw, zdobywanie wiadomości na temat charakterystycznych cech wiosny. „Czy już widać wiosnę?
– obserwacja pogody za oknem, lub spacer i swobodne wypowiedzi. Osłuchanie z piosenką: „Maszeruje
wiosna”, oraz wykonanie pracy plastycznej „Bazie w wazonie”. Zabawy dowolne w domu.
„Niespodzianki Pani Wiosny” – zabawy i ćwiczenia rozwijające pamięć, koncentrację uwagi,
spostrzegawczość i sprawność manualną. Nauka I zwrotki piosenki pt.: „Maszeruje wiosna”.
Spacer i poszukiwanie oznak wiosny. Wdrażanie do samodzielnego ubierania się i rozbierania oraz
wieszania ubrania na wieszaku i ustawiania obuwia.
Zabiegi higieniczne po spacerze – dokładne mycie rąk.
Wspólne z dzieckiem obejrzenie filmu edukacyjnego dla dzieci pt.: „Oznaki Wiosny” (You Tube)
https://www.bing.com/videos/search?q=oznaki+wiosny+prezentacja&view=detail&mid=CA37F20F3
D43077805D0CA37F20F3D43077805D0&FORM=VIRE Zabawy dowolne w domu.
„ Marzanna” zapoznanie dziecka z dawnymi obrzędami ludowymi, wykonanie kukły z tzw. nieużytków i
materiałów papierniczych. „Jakie zwierzęta obudziła i zawołała wiosna?” – zabawa ruchowa. Nauka II
zwrotki piosenki pt.: „Maszeruje wiosna”. Zabawy dowolne w domu.
„ Powróciły ptaki” – rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego
świata, wzbogacenie wiedzy na temat ptaków oraz uświadomienie potrzeby chronienia niektórych
gatunków, uczenie się nawiązania kontaktu z dorosłymi poprzez wspólną zabawę, rozwijanie umiejętności
liczenia, analiza i synteza wzrokowa poprzez układanie puzzli. „ Ile jajek w gnieździe? – rozwijanie
myślenia matematycznego; nabywanie umiejętności prawidłowego liczenia i porównywania ilości. Zabawy
dowolne w domu.
„Co słychać u Pana, Panie Szpaku?”– słuchanie opowiadania Cz. Janczarskiego pt.: „Mieszkanie do
wynajęcia” dzielenie obrazków na te, które przedstawiają ptaki odlatujące do ciepłych krajów i te, które
zostają w Polsce, nazywanie tych ptaków, ćwiczenia buzi i języka, wykonanie pracy plasycznej:
„Wróbelek”. Zabawy swobodne na świeżym powietrzu.

