
Dorysuj płatki, tak by każdy kwiatek miał ich 5.
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/10/Karta-pracy-
15.pdf

Dorysuj brakuące elementy sukienki Pani Wiosny. Pokoloruj ją. Niech nie 
zabraknie kwiatów :)
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/03/5.pdf

Policz kwiatki. Największy pokoloruj na czerwono, a najmniejszy na różowo.
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/10/Karta-pracy-
12.pdf

Połącz w pary takie same obrazki.
https://przedszkole2czaniec.pl/download/wiosna_2.pdf

Zachęcamy do nauki piosenki.

https://www.youtube.com/watch?v=qoAwQ9WCWSM

Kiedy wiosna przyjdzie do nas roześmiana i zielona
Wtedy z wiosną wszystkie dzieci zaśpiewają tak:

Ref.: Zielona trawa, zielony mech
Zielona żaba rechu-rechu-rech

2. Rośnie trawa rosną listki rosną z wiosną dzieci wszystkie
Przyfrunęły już bociany i klekocą tak:

Ref.: Zielona trawa, zielony mech
Zielona żaba rechu-rechu-rech

3. W lesie kwitnie już zawilec obudziły się motyle
A wieczorem nad łąkami słychać żabi śpiew:

Ref.: Zielona trawa, zielony mech
Zielona żaba rechu-rechu-rech.

Masaż relaksacyjny: „Spacer biedronki”

Biedroneczka mała po trawce biegała. - delikatnie poruszają palcami w 
różnych kierunkach,
Nóżkami tupała, - naprzemiennie uderzają w plecy otwartymi dłońmi,
rączkami machała. - masują je obiema rękami,
Potem się ślizgała - przesuwają zewnętrzną stroną dłoni do góry,

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/10/Karta-pracy-15.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/10/Karta-pracy-15.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qoAwQ9WCWSM
https://przedszkole2czaniec.pl/download/wiosna_2.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/10/Karta-pracy-12.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/10/Karta-pracy-12.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/03/5.pdf


do góry i w dół. - wewnętrzną w dół,
W kółko się kręciła - rysują rękami koła w przeciwnych kierunkach,
i piłką bawiła. - delikatnie uderzają pięściami,
Gdy deszcz zaczął padać, -stukają palcami wskazującymi z góry na dół,
pod listkiem się skryła - rysują obiema rękami kształt liścia,
i bardzo zmęczona spać się położyła.
- przesuwają złączone dłonie w jedną i w drugą stronę.

(źródło: http://www.edukacja.edux.pl/p-16085-zabawy-relaksacyjne-z-
wiosna-w-grupie-integracyjnej.php)

Wiosenne zagadki

Powrócił do nas z dalekiej strony,
Ma długie nogi i dziób czerwony.
Dzieci się śmiały, gdy go witały,
Żabki płakały przez dzionek cały (bocian)

Tak jak muchomorek w kropki ma spódnicę,
nie walczę z muchami, chętniej zjadam mszyce.
Wysyłają ja do nieba po kawałek chleba. (biedronka)

Tu cytrynek, tam paź królowej,
Wszędzie piękne, kolorowe.
Lekko unoszą się nad łąką,
Gdy tylko zaświeci słonko. (motyle)

Jeszcze wszystko uśpione jeszcze nic nie rośnie,
A on śnieg przebija i mówi o wiośnie. (przebiśnieg)

Co buduje każdy ptak,
By chować pisklęta?
A tylko kukułka o tym nie pamięta. (gniazdo)

(źródło: http://www.edukacja.edux.pl/p-16085-zabawy-relaksacyjne-z-
wiosna-w-grupie-integracyjnej.php)

Poruszaj się jak wybrane zwierzątko.

Karty ruchowe

https://przedszkole2czaniec.pl/download/Karty%20%20ruchowe..pdf

