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” Przyszła wiosna”- mowa     

 

1. Powitanie części ciała. Rodzice wymieniają poszczególne części ciała, z którymi dzieci 

witają się mówiąc: „Dzień dobry”.      

2. „Marcowa pogoda” – wysłuchanie krótkiego wiersza czytanego przez rodziców- w oparciu 

o fragmenty wiersza B.Formy: „Marcowe kaprysy”.      

     

Wymieszał miesiąc marzec pogodę w garze.  

Ja wam tu zaraz wszystkim pokażę.  Włożę 

troszkę deszczu, słoneczka promieni,  

domieszam powiew wiatru ciepłego,  

smutno by w marcu było bez niego.  Śniegu i 

burzy jeszcze troszeczkę dodam,  będzie 

prawdziwa marcowa pogoda.      

     

     

     
     



 
 
 

     

     

Nawiązanie do przysłowia: „W marcu jak w garncu” – pogadanka z dzieckiem na temat 

marcowej pogody.      

3. „Marcowe odgłosy” – naśladują:     

· deszczyk – stukanie opuszkami palców o podłogę + kap, kap, kap;      

· wiatr – ruchy falowania rączkami nad głową + szsz, szsz,szsz;    · 

burza – stukanie dłońmi o podłogę lub piąstkami.      

4. Zagadka – „Kim jest prowadząca?”.      

„W marcu się zaczyna, gdy się kończy zima. Przychodzi z wiaterkiem, deszczykiem, 

słoneczkiem oraz pięknem kwiatów i śpiewem ptaków. Co to za pora roku, czy już wiecie?”  

Pokaz ilustracji     

     



 
 
 

     
     

     

Wiosna dziś przybyła i „maluszki” odwiedziła;  -Jak wygląda wiosna?     

-Jakie ma kolory?     

-Co nam przyniosła?      

5. „Maszeruje wiosna” – interpretacja ruchowa ze śpiewem znanej piosenki z różną 

intonacją.     

Zabawa popołudniowa    
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WAS!  

1Jako wstęp do naszej zabawy „TAK –NIE” wysłuchajcie i pobawcie się przy  piosence   

Małgorzata  Kosik(DJ Miki)-Rowerek Yotube.(piosenka o rowerku  

2.Zabawa „TAK- NIE”  



 
 
 

Dziecko siada na dywanie a Rodzic czyta zdania o rowerze (prawdziwe i fałszywe).  

-jeśli dziecko usłyszy zdanie prawdziwe –wstaje  

-jeśli dziecko usłyszy zdanie fałszywe –siedzi  

  

• Rower nie ma kierownicy(dziecko siedzi)  

• Rower  ma pedały(dziecko wstaje)  

• Na rowerze jeździ ślimak(dziecko siada)  

• Na rowerze trzeba jeździć bezpiecznie(dziecko wstaje)  

• Rower ma koła(dziecko stoi)  

• Rowerem można polecieć w kosmos(dziecko siada)  

• Rowerem jeździmy po ścieżkach rowerowych pod opieką Rodziców(dziecko wstaje)  

• Rower ma kierownicę(dziecko stoi)  

• Kolarze ścigają się na rowerach(dziecko stoi)  

• Na rowerze nie mogą jeździć dzieci(dziecko siada)  

Jeśli dziecko się pomyli daje „fanta”( może to być kapeć lub dowolna rzecz ,która należy do 

dziecka). Aby odzyskać oddane „fanty” należy wykonać jakieś zadanie wymyślone przez 

Rodzica.  

UDANEJ ZABAWY ! MYŚLĘ ,ŻE POPRAWNIE ROZPOZNACIE ZDANIA PRAWDZIWE I 

FAŁSZYWE.  

  


