Szanowni Rodzice
Rozpoczynamy dziś nowy tydzieo, w którym codziennie będziemy przedstawiad przykłady
różnych zabaw i dwiczeo dla „Sówek”. Nasze propozycje pomogą Paostwu zaplanowad
działania z dziedmi, sprzyjające ich ruchowemu, społecznemu, emocjonalnemu
i poznawczemu rozwojowi.
Dzisiaj inspiracją do zabaw będzie wiersz o wiośnie.
"Wiosna"
Przyszła do nas pani Wiosna,
cała w sukni z kwiatów.
Uśmiechnięta i radosna,
wśród lecących ptaków.
Powróciły z nią bociany,
z dalekiej Afryki.
Żaby w stawie się zbudziły,
misie i jeżyki.
W krzewach słychad śpiew skowronka,
słonko mocniej grzeje.
Na listeczku śpi biedronka,
wiatr leciutko wieje.
Witaj Wiosno! Piękna pani.
Cieszy nas twój powrót.
Zieleo liści, świerszczy granie,
kwiatów pełen ogród”
1. Słuchanie wiersza „Wiosna”
Dorosły czyta dziecku wiersz o wiośnie. Następnie rozmawia z dzieckiem na temat jego
treści, pytając - po czym można rozpoznad, że nadeszła wiosna.
2. Zabawa ruchowa inspirowana treścią wiersza
Dorosły wypowiada nazwy zwierząt, które ucieszył powrót wiosny. Dziecko ruchem ilustruje
sposób poruszania się tych zwierząt: czworakowanie (biedronka, niedźwiedź, jeż), bieg
imitujący latanie (bocian, skowronek), podskoki (świerszcz, żaby), stanie na 1 nodze (bocian).
3. Zabawa plastyczna „Gazetowy obrazek”
Do zabawy potrzebne będą kolorowe gazety, klej, nożyczki oraz białe kartki formatu A4.
Ze gromadzonym materiałem można usiąśd przy stoliku, lub na podłodze. Dorosły z
dzieckiem przegląda gazety, opowiadając sobie nawzajem o ilustracjach. Następnie,
odwołując się do treści wiersza, proponujemy dziecku, by wyszukało ilustracje, które kojarzą
mu się z cechami charakterystycznymi dla wiosny (mogą to byd kwiaty, ptaki, zielona trawa,

drzewa …). Prosimy, aby dziecko wycięło nożyczkami te elementy i przykleiło je na białej
kartce, tworząc wiosenny obraz.
I prośba do dzieci! Kochane Sówki, bardzo was prosimy o pomoc Rodzicom w sprzątaniu
materiałów pozostałych po zabawie. Wiemy, że potraficie to robid!
W załączeniu dla chętnych dzieci, w pliku PDF, zamieszczamy kartę zadaniową. Celem
dwiczenia jest doskonalenie spostrzegawczości Życzymy miłej zabawy oraz serdecznie
pozdrawiamy - panie Jola i Małgosia.

PROŚBA
Do następnych proponowanych przez nas działao potrzebne różne materiały. Bardzo
prosimy o ich przygotowanie  Są to: szklany słoik, gaza, gumka recepturka, 2 małe
doniczki, ziemia ogrodowa, nasiona rzeżuchy, 1-2 cebule, 1-2 pietruszki, wata lub lignina,
miseczka lub talerzyk, po 6 kolorowych nakrętek od plastikowych butelek dla każdej osoby w
rodzinie, która włączy się w zabawę, białe kartki, 1 kostka do gry oraz flamaster. Jeżeli nie
macie Paostwo wystarczającej ilości nakrętek, będą potrzebne dodatkowo nożyczki i grubszy
papier lub tekturka.
Zbierajcie Paostwo również rolki od papieru toaletowego i papierowych ręczników - mogą się
nam przydad do następnych prac plastycznych. Z kolorowych opakowao po chusteczkach też
można zrobid fajne rzeczy, więc nie wyrzucajcie ich 
Serdecznie dziękujemy 

