
Drodzy Rodzice. Drogie „Muchomorki”!  

W tym tygodniu tematem przewodnim będą:  

„Wiosenne powroty” 
 
 

Propozycja zabaw i aktywności 09.04.2021 

 
1.Kochane „Muchomorki” nasz dzień zaczniemy od porannej gimnastyki !  Potańczcie 

sobie przy wiosennej piosence! Podskoki pajacyki, skłony, wymachy rąk, nóg itd.! 

Liczymy na wasze pomysły. Może do zabawy dołączą rodzice lub rodzeństwo? 

 
Rodzicu proszę wejść w link: 

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg&t=98s 

 

2. Drodzy Rodzice, Kochane „Muchomorki” usiądźcie sobie wygodnie na kanapie i 

obejrzyjcie razem film edukacyjny pt. ”Żaby”.  

Film opowiada o żabach, ich życiu w wodzie i na lądzie. Pokazuje też gatunki żab 

spotykane w Polsce. 

Rodzicu proszę wejść w link: https://www.youtube.com/watch?v=gfKhRnQu-PU 

 MIŁEGO OGLĄDANIA 

Mamusiu/tatusiu po obejrzeniu filmu przeprowadźcie z dzieckiem krótką rozmowę. 

 

3. Teraz proponuję zabawę ruchową pt. „Przylot bocianów”. 

Dziecko biega po pokoju i macha szeroko rozpostartymi ramionami, udając lecące 

bociany. Na hasło rodzica: Gniazdo - ląduje, składając skrzydła blisko ciała, i stają na 

jednej nodze (druga może być ugięta w kolanie), głośno przy tym klekocą z radości. 

 

4. Kochani zapraszam do posłuchania piosenki pt. „Zielona wiosna”. Następnie 

porozmawiajcie na temat jej treści wykorzystując pytania. 

Rodzicu proszę wejść w link: https://www.youtube.com/watch?v=VR50rxz_wGM 

Tekst piosenki pt. „Zielona wiosna”                             

Nad brzegiem rzeki żabki siedziały 

i coś do ucha sobie szeptały 

Kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, 

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg&t=98s
https://www.youtube.com/watch?v=gfKhRnQu-PU
https://www.youtube.com/watch?v=VR50rxz_wGM


kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum 

 

Przyleciał bociek, usiadł na płocie 

i do drugiego boćka klekoce. 

Kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, Kle, 

kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle. 

 

Wszystko usłyszał mały wróbelek 

i przetłumaczył na ptasie trele. 

Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, 

ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir. 

 

Wiosna, wiosna, znów przyszła wiosna, 

wiosna, wiosna jest już wśród nas.  

 

Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.  

 Jak szeptały żaby?  

 Jak klekotał bociek?  

 Jakie odgłosy wydawał wróbelek?  

 Kto jest już wśród nas?  

 Jaka według was jest wiosna? 

 

 

5. Teraz przyszła pora na zabawy logopedyczne- pokazujcie tak, jak podpowiada Wam 

żabka.  

 

 



 
 

 

6. Kochani teraz proponuję dobrze przyjrzeć się dwóm obrazkom i znaleźć różnice na 

obrazkach.  POWODZENIA 

 

 

 

Na popołudnie proponuję zabawę grafomotoryczną pt. „Żabka”(Załącznik nr 1) 



Załącznik nr 1  

 


