
Grupa „Tygryski” 

Materiały edukacyjne na dzień 25.03.2020 r. 

 

Witajcie drogie Tygryski! 

Pewnie, już wiecie, że przez najbliższy czas nie spotkamy się w przedszkolu. Bardzo za 

Wami tęsknię i zastanawiam się jak wspaniale spędzacie czas w swoich domkach.  

Chciałabym zaproponować Wam kilka różnych zadań i zabaw, które z pewnością Wam 

się spodobają. Miłej zabawy!!  

Pozdrawiam Was serdecznie – pani Ela. 

 

TEMAT TYGODNIA: Wiosenne przebudzenie 

Temat dnia: Powitanie wiosny 

 

1. Do przeczytania jest wiersz Jana Brzechwy pt. "Wiosenne porządki"  

 

Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana,  

Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana,  

Lecz zajrzała we wszystkie zakątki:  

- Zaczynamy wiosenne porządki. 

 

Skoczył wietrzyk zamaszyście,  

Poodkurzał mchy i liście.  

Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek  

Powymiatał brudny śnieżek. 

 

Krasnoludki wiadra niosą,  

Myją ziemię ranną rosą,  

Chmury, płynąc po błękicie,  

Urządziły wielkie mycie,  

 

A obłoki miękką szmatką  

Polerują słońce gładko,  

Aż się dziwią wszystkie dzieci,  

Że tak w niebie ładnie świeci. 

 

Bocian w górę poszybował,  

Tęczę barwnie wymalował,  

A żurawie i skowronki  

Posypały kwieciem łąki,  

Posypały klomby, grządki,  

I skończyły się porządki." 



2. Teraz kolej na Ciebie - posprzątaj w domku tak, jak potrafisz  Może mamusia/tatuś 

przeczyta Ci wierszyk jeszcze raz, a Ty spróbujesz odpowiedzieć na pytania: 

- Jakie prace wykonał wiosenny wietrzyk?  

- Co zrobiły krasnoludki?  

- Jakie nazwy ptaków usłyszałeś w wierszu? 

 

3. Załóż wiosenną hodowlę szczypiorku lub rzeżuchy - najpierw obejrzyjcie nasionka, 

zastanówcie się co będzie jeszcze potrzebne aby roślinki wyrosły. Pozwólcie 

"Tygryskom" na samodzielną pracę. Dodatkowo można założyć dzienniczek, w 

którym dziecko narysuje jak dba o hodowlę i będzie dokumentować np. podlewanie, 

oraz zanotuje zachodzące zmiany. W załączniku przykładowa hodowla  

 

 



4. Można też poćwiczyć rączkę i jej sprawne ruchy :  

 

 
 

5. Posłuchaj wesołej piosenki o wiośnie i spróbuj ją zaśpiewać : 

https://www.youtube.com/watch?v=l4OcX981Sww  

 

6. A na koniec powiedz Mamusi/Tatusiowi/Babci coś miłego. Niech twoje słowa 

rozgrzeją ich serca jak wiosenne słoneczko        

 

7. Do dzieła Kochani! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l4OcX981Sww

