
Witajcie Krasnoludki! 

Data : 09.04 PIĄTEK  

Temat: „Jakie kolory ma wiosna?”  

CELE OGÓLNE: Rozwijanie sprawności manualnej. Wdrażanie do estetycznego wykonania pracy 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kartony z naklejone gałązki, zielona plastelina / farba zielona patyczek 

bawełniany do uszu/ pędzelek, piosenki plik YT,    

• Wspólna zabawa przy piosence „Wiosna w błękitnej sukience”  

 

• Wiosna – R. czyta wiersz i pokazuje jak wykonać gest – zabawę powtarzamy  

Rozmawiały ze sobą zajączki, /  Dzieci marszczą noski, a górnymi zębami lekko masują dolne wargi 

– Zajączkowa minka. 

Że na krzaczkach pojawiły się pączki! 

Czy są duże i bardzo słodziutkie?   Dziecko językiem dokładnie oblizuje wargi, a rączkami masuje 

brzuszek. 

Nie! – są zielone i bardzo malutkie!  

 

Opowiadają sobie Dorotki,   

że na wierzbie zamieszkały kotki!    /    Kici, kici, kici – cichym głosem nawołuje kotka. 

Czy miauczą głośno, czy mleczko piją?  /  Miau, miau, miau – głośno miaucze.  

Nie! – cichuteńko na tej wierzbie żyją... /  Kładzie paluszek na wargach i cichutko powtarza  

onomatopeja: ciiiii. 

 

• „Zielone żabki” – zabawa z elementem podskoku przy piosence „była sobie żabka mała”  

Dz-żabka podskakuje swobodnie , Na sygnał R. pauza w piosence  - siada, odpoczywa, kumka 

i podskakuje dalej. 

• „Szukamy zielonego” – zabawa dydaktyczna.  

R. recytuje wiersz Anny Łady-Grodzickiej i ilustruje jego treść obrazkami. 

Wszędzie zielono  

Zielona jest wiosna. 

Zielona jest trawa. 

Zielone są licie. 

I zielona żaba. 



R. pyta dzieci: Jaka jest wiosna / trawa / liście / żaba?. Następnie ponownie recytuje wiersz, 

zawieszając głos przed ostatnimi słowami każdego wersu, a Dz. je dopowiada 

• Gra w zielone  -R. pyta- „Grasz w zielone ? Dz. – Gram! R. -Masz zielone? – Dz. szybko musi 

poszukać czegoś zielonego w ubranku lub przynieść jakąś zabawkę i odpowiada – Mam!  

 

• „Gałązka z pączkami” – lepienie z plasteliny.  

Formowanie zielonych kulek z plasteliny i przyklejanie ich do gałązki  wyciętej z papieru i naklejonej 

na karton, 

Lub malowanie farbami wypełnienie konturu kolorowanki – żabka  

Dodatkowo lub zamiast prac powyżej można ćwiczyć paluszki wykonując masę plastyczną która składa się z 

dwóch składników:  

4 łyżki skrobi ziemniaczanej  

3 łyżki szamponu/ żelu do kąpania/ odżywki  

Mieszamy składniki Opcjonalnie dodajemy łyżkę skrobi lub kosmetyku, masa nie powinna się kleić ani 

przywierać.  

Udanej zabawy        

 

 



 


