
 

Środa: 09.04.2021  

Temat dnia :Kwiecień plecień.  

Witam   

Dziś czeka nas mnóstwo ciekawych zadań. Zapraszam ! 

 

Cele szczegółowe zajęć:  

 Wykonuje ćwiczenia poranne  

 Improwizuje ruchem 

 Rozmawia na temat wiersza  

 Wyjaśnia przysłowie  

 Wykonuje kalendarz pogody  

 Sprząta po pracy  

 Wykonuje prace plastyczną  

 Wymienia zjawiska pogodowe  

 Ćwiczenia poranne- zestaw I (powtarzamy przez cały tydzień) – potrzebujemy dowolny 

instrument, dwa koła w kolorze zielonym i czerwonym, piłkę i kosz/pudło: 

 Ćwiczenie mięśni szyi „Zegarek”- dziecko siada w siadzie skrzyżnym. Naśladuje ruch 

wskazówek zegara wykonując skłony głową w prawą i w lewą stronę, w przód i w tył. 

Poruszając się wymawia głośno: cyk, cyk lub bim-bam; 

 Ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dziecko wędruje po okręgu trzymając piłkę. Na 

sygnał rodzica, dziecko staje w lekkim rozkroku i trzymając piłkę w obu dłoniach 

wykonuje skłon tułowia w przód, dotykając piłką prawej stopy, lewej i prostuje się, 

wysoko unosząc piłkę w górę nad głową . Zadanie powtarzamy kilka razy; 



 Zabawa na czworakach – zabawa kota z piłką. Dziecko przyjmuje pozycje podporu 

przodem. Piłkę kładzie przed sobą, następnie porusza się po całym pokoju, delikatnie 

popychając piłkę raz jedną, raz drugą ręką; 

 Ćwiczenia tułowia – skręty. Dziecko podchodzi do ściany. Staje tyłem do niej w 

odległości małego kroku – stopy „przykleja” do podłogi. Następnie wykonuje skręt 

tułowia w każdą ze stron, starając się dotknąć ściany; 

 Błyskawica - zabawa muzyczno-ruchowa - Krótka, pogodowa pokazywanka. 

 
Pada deszczyk, pada deszczyk,    naśladujemy dłońmi padający deszcz 

wieje, wieje wiatr.    poruszamy rękami nad głową na boki 

Pada deszczyk, pada deszczyk,    naśladujemy dłońmi padający deszcz 

wieje, wieje wiatr.   poruszamy rękami nad głową na boki 

Błyskawica,    jeden raz klaszczemy 

grzmot!      tupiemy nogą 

Błyskawica,   jeden raz klaszczemy 

grzmot!   tupiemy nogą 

A na niebie kolorowa tęcza.    rozkładamy dłonie obrazując tęczę  

 

 ,, Kwietniowe humory” – praca z wierszem. 

Kwietniowe humory 

Autor: Bożena Forma 

W kwietniu gdy rankiem otwierasz oczy, 

pogoda zawsze cię czymś zaskoczy. 

Kiedy zły humor kwietniowi doskwiera, 

słońca promienie do kosza zbiera. 

 

Mgły porozsiewa, kiedy dzień wstaje, 

kropelki deszczu chętnie nam daje. 

Często też sypie śniegiem dokoła, 

- wróciła zima, popatrzcie woła. 

 

Lecz kiedy humor mu się odmieni, 

świat w jednej chwili już się zieleni. 

Witając wiosnę słonko przygrzeje 

a ciepły wietrzyk chmury rozwieje. 

 

Wiadomo wszystkim - kwiecień przeplata 

http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?k=k0306&id_a=1&idx=F


to trochę zimy, to trochę lata. 

Rozmowa na temat wiersza : 

 O jakim miesiącu była mowa w wierszu? 

 Jaka jest kwietniowa pogoda ? 

 Jakie zjawiska atmosferyczne występują w wierszu ? 

 Co oznacza przysłowie : Kwiecień plecień co przeplata, trochę zimy, trochę lata.  

 

 Kalendarz pogody. Stwórz swój kalendarz pogody i zapisuj pogodę przez tydzień, 

używając kart pogodowych, które znajdują się poniżej.  

  

 



  

  

  



  

  

 

 

 Wiosenna pogoda – praca plastyczna.  

 



Materiały: 

 4 rolki po papierze 

 talerzyk papierowy 

 bibuła żółta 

 biała farba 

 pędzel 

 żółta kartka papieru kolorowego 

 wata 

 klej 

 nożyczki 

 

Przecinamy wszystkie rolki na pół i sklejamy je ze sobą na kształt chmurki. Malujemy 

powstałą chmurkę na biało i po wyschnięciu wypełniamy watą. Oklejamy talerzyk papierowy 

kawałkami bibuły i naklejamy go na żółtą kartkę. Po naklejeniu obcinamy kartkę tak, aby 

otrzymać promyki. Doklejamy nosek i oczka z kolorowego papieru. 

 

 Czynności samoobsługowe – dziecko sprząta po skończonej pracy plastycznej. Myje 

dokładnie ręce.  

 

 

Życzę owocnej pracy  

Agnieszka Januszko  


