
Grupa „Tygryski” 

Materiały edukacyjne na dzień 26.03.2020 r. 

 

Tygryski! 

Gratuluję Wam wszystkim, którzy posprzątali swoje pokoiki, posiali rzeżuchę, 

posłuchali wiersza. Bardzo się cieszę – jesteście wspaniali!! Przed Wami kolejne 

propozycje. Bardzo dziękuję też Wam - Drodzy Rodzice       

 Pozdrawiam Was serdecznie – pani Ela. 

 

TEMAT TYGODNIA: Wiosenne przebudzenie 

Temat dnia: Zwiastuny wiosny 

 

1. Zacznijmy od opowieści ruchowej połączonej z ćwiczeniami ortofonicznymi. 

Dziecko naśladuje czynności i odgłosy, o których opowiada rodzic.  

 

„Olek nie mógł się doczekać nadejścia wiosny. Postanowił wyjść do ogrodu i jej 

poszukać ( maszeruje w różnych kierunkach). Zobaczył drzewa z pąkami, 

delikatnie poruszające się na wietrze (naśladuje poruszające się drzewa i ich 

szum). W oddali usłyszał śpiew ptaków (naśladuje śpiew ptaków). Nad domem 

krążyły dwa bociany (biega z szeroko rozłożonymi rękami), a potem brodziły po 

trawie, wysoko podnosząc nogi i rozglądały się w poszukiwaniu żabek (dziecko 

naśladuje). Klekotały cichutko, aby ich nie spłoszyć (cicho naśladuje klekot 

bociana). Żabki zauważyły niebezpieczeństwo i skakały w różnych kierunkach, 

aby się ukryć (naśladuje żabie skoki). Nawoływały się cichutko (cicho kumka), 

aby nie zwrócić na siebie uwagi. Było ciepło i przyjemnie. Olek przeciągnął się, 

aby rozprostować kości (przeciąga się). Nagle nad uchem usłyszał ciche 

bzyczenie. To pszczoła krążyła nad jego głową (naśladuje brzęczenie pszczoły). 

Chłopiec przestraszył się. Zaczął uciekać. Wymachiwał rękami, aby ją odgonić 

(biega i wymachuj rękami). Nagle jego uwagę zwróciły kolorowe kwiaty. Olek 

pochylił się i je powąchał (naśladuje wąchanie kwiatów), a potem głośno kichnął 

(kicha – aaaaa, psik!). Nie muszę już dalej szukać wiosny – pomyślał zadowolony, 

a potem uśmiechnięty wrócił do domu ( maszeruje z uśmiechem). 

 

2. Oglądnij krótki filmik edukacyjny 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY 

A teraz spróbuj wymienić jak najwięcej kwiatów i ptaków, o których usłyszałeś w 

filmie.  

Opowiedz o tym, jaka jest Twoja ulubiona oznaka wiosny? 

 

3. Zadbaj o swoje zdrowie - zjedz ulubiony owoc lub warzywo. Jaki ma smak? 

Słodki, kwaśny, a może gorzki? 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY


4. Jeśli masz ochotę wykonaj pracę plastyczną przedstawiającą bociana. Możesz to 

zrobić w taki sposób, lub według własnego pomysłu       

 

 



 
 

5. Cudownej zabawy!! 


