
ŚRODA 07.04.2021 

Temat : Wołanie wiosny. 

1. Nauka piosenki Wołanie wiosny. 

https://www.youtube.com/watch?v=FEO3PhEDwgs 

 

1. Dzisiaj w drodze do przedszkola 

już zielone były pola, 

a bociany klekotały, 

bo na łąkę przyleciały. 

 

Ref. Zielona wiosenka nas woła, 

zielona panienka wesoła. 

W oczy świeci nam 

złotym słońcem 

i rozrzuca kwiaty pachnące. 

 

2. Na gałązkach pierwsze pąki, 

a na pąkach pierwsze bąki. 

Żabki skaczą, a skowronek 

śpiewa jak srebrzysty dzwonek. 

 

Ref. Zielona wiosenka nas woła, 

zielona panienka wesoła. 

W oczy świeci nam 

złotym słońcem 

i rozrzuca kwiaty pachnące. 

 

3. Na spacerze zobaczymy, 

czy już nigdzie nie ma zimy. 

Teraz wiosna rządzić będzie, 

z czego bardzo się cieszymy! 

 

Ref. Zielona wiosenka nas woła, 

zielona panienka wesoła. 

W oczy świeci nam 

złotym słońcem 

i rozrzuca kwiaty pachnące. 

2. Rozmowa na temat tekstu piosenki: 

− O jakiej porze roku jest ta piosenka? 

- Po czym poznajemy, że nastaje wiosna?  

− Gdzie przyleciały bociany? Co robiły? 
 

3. Karta pracy, cz. 3, s. 65. 



 Wskazywanie na rysunkach: słowika, wróbla, jaskółki, bociana. Kolorowanie 

rysunków ptaków, które powracają do Polski wiosną. Nazywanie ptaków 

przedstawionych na zdjęciach. Rysowanie po śladach ramek zdjęć. 

 

4. Ćwiczenia separacji ruchów. Separacja ruchów polega na wprowadzeniu 

wybranej części ciała w ruch, w sposób niezależny od ruchów innych 

części ciała.  

 

• Niezależność ruchów rąk tułowia: 

prawa ręka poziomo w bok, lewa – pionowo w górę, 

prawa ręka poziomo w przód, lewa – pionowo w górę,  

prawa ręka poziomo w przód, lewa – pod kątem w górę,  

prawa ręka pod kątem w górę, lewa – pod kątem w dół.  

 

• Rozdzielanie ruchów dłoni i palców:  

zaciskanie prawej dłoni przy jednoczesnym rozchylaniu lewej,  

uderzanie czubkami palców obydwu dłoni o blat stołu, na zmianę: 

wewnętrzną stroną dłoni i zewnętrzną stroną dłoni.  

 

• Rozdzielanie ruchów palców:  

zaciśnięcie pięści wokół kciuka,  

unoszenie po jednym placu dłoni opartej palcami o stół. 

 

5. Karta pracy, cz. 3, s. 66.  

Łączenie fragmentów obrazków z dołu karty z odpowiednimi pustymi 

miejscami na dużym obrazku. 

6. Karta pracy, cz. 3, s. 60.  

Słuchanie tekstu i rysowanie po śladach. Rysowanie po śladzie drogi 

motylka cytrynka do krokusa. 


