
ZAJĘCIA ZDALNE – MATERIAŁ PRZEZNACZONY DLA DZIECI
3 I 4 – LETNICH

Opracowała: Ewelina Mastaj

Temat: „Witaj wiosno”.

1. Wiosenna gra planszowa 

(wklejona poniżej w dwóch częściach; do wydruku lub do narysowania z dzieckiem)

Do  gry  potrzebne  są  pionki  i  kostka.  Grę  rozpoczyna  najmłodszy  uczestnik.  Pola  oznaczone
numerami od 1 do 10 wskazują na numer zagadki do rozwiązania. Na polach (kwiat fioletowy z
czerwoną błyskawicą) uczestnik cofa się o dwa pola. Zielone strzałki pokazują, na pola które trzeba
przejść. Wygrywa ta osoba, która pierwsza dotrze do mety.

 

Zagadki do gry:

 

1. Który to miesiąc niesie wieść radosną, że zima się kończy a zaczyna wiosna (marzec)

2. Tu cytrynek, tam paź królowej, wszędzie piękne, kolorowe, lekko unoszą się nad łąką, gdy tylko
zaświeci słonko (motyle)

3. Wiosną radzi kuma kumie, ledwo zbudzą się ze snu, nad jezioro, rzekę, strumień śpieszmy kumy
ile tchu (żaby)

4. W kropki ma spódnicę, chętnie zjada mszyce (biedronka)

5. Gdy deszcz się zbliża, swój lot obniża (jaskółka)

6. Złośliwa panienka, w pasie bardzo cienka, leci, brzęczy z daleka, każdy od niej ucieka (osa)

7. Wiosną na drzewie się zieleni, ale opada na jesieni (liść)

8. Jak się nazywa ta pora roku, co ścieli dywan zielony wokół? (wiosna)

9. Brodzi po łące czerwonymi nóżkami, nigdy się nie przyjaźni z zielonymi żabami (bocian)

10. Kukaniem nas do lasu zaprasza, że wiosna już przyszła wszystkim ogłasza (kukułka)

Rezerwowe:

- Ten kwiatek pod śniegiem się rodzi, daje ludziom znak, że wiosna nadchodzi (przebiśnieg)

- Nie miauczą, nie drapią i nie piją mleka, na drzewie rosną, gdy zima ucieka (bazie/kotki)







2. Puzzle wiosenne i kolorowanka w jednym.



3. Propozycje ćwiczeń :

Świeci słonko – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci poruszają się swobodnie po całej sali. Na
hasło:  „Świeci  słonko”  -  zatrzymują  się  i  wystawiają  twarze  do  słońca.
Porządki w ogrodzie – zabawa z elementem skłonu. Przedszkolaki spacerują po sali. Na hasło:
„Porządki”  -  zatrzymują  się  i  pochylają,  naśladując  zbieranie  suchych  gałązek  lub  grabienie.
Sadzimy  cebulki –  ćwiczenie  dużych  grup  mięśniowych.  Maluchy  trzymają  woreczki
gimnastyczne (woreczki z cebulkami kwiatów). Robią jeden krok do przodu, następnie przysiad i
naśladują czynność sadzenia cebulek (wkładanie ich do dołka,  zakrywanie ziemią,  uklepywanie
ziemi)
Między kwiatkami – zabawa z elementem równowagi. Dzieci spacerują po dywanie. Co jakiś czas
podnoszą wysoko nogę, jakby chciały coś przekroczyć (starają się ją utrzymać kilka sekund w tej
pozycji).
Przebiśniegi –  ćwiczenie  dużych  grup  mięśniowych.  Dzieci  siedzą  w  obręczach.  Powoli  się
podnoszą, przechodząc do pozycji stojącej. Wyciągają głowę i ręce wysoko do słońca, po czym
spuszczają  głowę,  starając  się  dotknąć  brodą  klatki  piersiowej.  Ręce  pozostawiają  w  górze.
Wróbelki – zabawa z elementem podskoku. Maluchy poruszają się po sali w rytm kołatki. Machają
„skrzydełkami”  (dłonie  ułożone  na  ramionach).  Na  hasło:  „Ziarenka  dla  wróbelka”  -  kucają  i
naśladują dziobanie ziarenek. 


