
Grupa „Zerowiaczki” 

 
 

TEMAT TYGODNIA:  
WIOSENNE PORZĄDKI W OGRÓDKU 

 
1. Utrwalamy literkę C, c  

Karta pracy str.27a i b, 29b, 30a  
 

2. Poznawanie różnych nasion: 
rzeżuchy, rzodkiewki, fasoli – określanie wyglądu, koloru, wielkości, 
zabawy z nasionami - dodawanie, odejmowanie małych i dużych nasion 
zabawa nasionami - przesypywanie, rysowanie na stole nasionami,  
Karta pracy str. 28a i b 29a, 30b 
 

3. Zakładanie ogródka wiosennego w słoiku, w doniczce. 
 

4. Ćwiczenia percepcji wzrokowej, sprawności grafomotorycznej. 
Karta pracy str.31a,b 

 
5. Poznajemy literkę G, g  

Można odszukać w Internecie opowiadania St. Kraszewskiego „Szpacze 
wesele i ptasie trele”. 
Oglądanie ilustracji w książkach przedstawiających różne ptaki   
Karta pracy str. 32a i b, 39a 
 

6. Praca plastyczna do wyboru:  
BARWNE KWIATY - WYDZIERANKA Z PAPIERU, GAZETY BIBUŁY  
BOCIAN Z WYKORZYSTANIEM ROLKI PO PAPIERZE TOALETOWYM 
LEPIENIE PTAKÓW Z CIASTOLINY 
PLASTELINY 
DOWOLNA PRACA  WEDŁUG UZNANIA PAŃSTWA 

 
 



Zajęcia i zabawy według pomysłu dzieci i z udziałem rodziców: 
- gry w domino figurowe,  
- liczbowe: utrwalenie cyfr, przeliczanie, gry planszowe utrwalające liczenie, 
porównywanie, klasyfikowanie   
- oglądanie ilustracji w książkach przedstawiających narzędzia ogrodnicze, prace 
wiosenne w ogródku 
- ćwiczenia analizy i syntezy głoskowej (wybrzmiewanie głosek w wyrazach, 
składnie z liter wyrazów) podczas rozmów, zabaw 
- słuchanie muzyki relaksacyjnej, wyciszenie się 
- wspólne robienie porządków świątecznych 
- czytanie dzieciom na dobranoc 
 
 
 

Wiersz na marzec (do utrwalenia) 

Władysław Broniewski – „Pierwiosnek” 

Jeszcze w polu tyle śniegu, 

Jeszcze strumyk lodem ścięty, 

A pierwiosnek już na brzegu 

Wyrósł śliczny, uśmiechnięty: 

Witaj, witaj, kwiatku biały, 

Główkę jasną zwróć do słonka, 

Już bociany przyleciały, 

W niebie słychać śpiew skowronka. 

Stare wierzby nachyliły 

Miękkie bazie ponad kwiatkiem: 

Gdzie jest wiosna? Powiedz, miły, 

Czyś nie widział jej przypadkiem? 

Lecz on, widać, milczeć wolał. 

O czym myślał - któż to zgadnie? 

Spojrzał w niebo, spojrzał w pola, 

Szepnął cicho: – Jak tu ładnie. 

 



Piosenka na marzec (do utrwalenia) 

„Wkrótce wiosna” 

Pierwszy obudził się pierwiosnek 

Potem chochoły spadły z róż. 

Skowronek śpiewem wołał wiosnę, 

żeby na pole przyszła już! 

Refren: Bo zima, bo zima 

każdemu obrzydła! 

Niech słońce jej da pstryczka w nos! 

Niech wiosnę, niech wiosnę 

przyniosą na skrzydłach 

bociek, jaskółka, szpak i kos. 

Złoto błysnęło na leszczynach 

Zapach obudził senny ul. 

Wiosenną orkę chcą zaczynać 

głodne gawrony z pustych pól. 

Refren: Bo zima, bo zima… 

 
 
Drodzy Państwo. 
 Moje propozycje możecie wykorzystać w ciągu nadchodzącego tygodnia lub  
w następnych.   
Ja według umowy, będę nowe propozycje dawała na początku kolejnego tygodnia.  
 
Oprócz moich aktywności, pani Monika Firkowska z języka angielskiego i pani Iwonka 
Janiszewska z religii również będą podsuwały swoje propozycje. 
 
Życzę Wam miłego spędzania czasu, owocnych efektów pracy i dużo radości. Do 
usłyszenie niebawem.  

 
Pani Małgosia Wiśniewska 

 
 

 



 


