
 

Piątek 03.04.2020 

1. „ Hiacynt”- praca przestrzenna. 

 

Porozmawiajcie na temat budowy kwiatu cebulkowego na podstawie 

załączonego plakatu. 
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1  Boberkowyword 



 

Pokaż dziecku poniższe plansze z kwiatami. Dziecko nazywa kwiaty i opisuje ich wygląd. 
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Materiały potrzebne do wykonania pracy : 

- rolka po papierze toaletowym,  

- zielona farba, pędzelek, kubek z wodą, 

- bibuła zielona i  kolor wg pomysłu dziecka  ( fioletowa, żółta, biała, różowa), 

- klej. 

Wykonanie: 

1. Dziecko przygotowuje miejsce pracy. 

2. Maluje rolkę po papierze toaletowym, odstawia do wyschnięcia. 

3. Formuje kulki z bibuły.  

2. Nakłada odpowiednią ilość kleju na rolkę i przykleja kulki z bibuły. 

4. Formuje z zielonej bibuły liście i przykleja na rolkę. 
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Drodzy Rodzice  

Zachęcam Państwa do wysyłania zdjęć z efektami pracy „ Kangurków” na e-maila, który został podany  

do dyżuru nauczycielskiego  
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2. Nauka piosenki „ Wiosno, wiosenko”. 

Porozmawiajcie na temat aktualnej pogody za oknem. 

Naukę piosenki zaczniemy od małej rozgrzewki aparatu artykulacyjnego. 

Ćwiczenie żuchwy 

- swobodnie, miękko wypowiadaj - da, da, da. 

Ćwiczenie języka 

- „liczenie zębów” - rozchyl wargi, żuchwa nieruchoma, dotykaj czubkiem języka zębów 

górnych i dolnych. 

Ćwiczenie warg 

- na przemian ściągaj złączone wargi w „dzióbek” (wytrzymaj kilka sekund) 

i rozciągnij je jak do uśmiechu – również wytrzymaj kilka sekund. 

Ćwiczenie języka z użyciem głosu 

- da, de, di, do, du, 

- ta, te, ti, to, tu.7 

Nauczcie się słów piosenki, której słuchaliście w środę (01.04.2020) metodą echa: rodzic 

mówi jeden wers piosenki, dziecko za nim powtarza. Zaczynamy naukę od refrenu. 

Powtarzamy kolejno wers za wersem. Następnie powtarzamy razem 2 wersy, a następnie 

cały refren. A na koniec próbujemy wspólnie zaśpiewać. 

 Wstawiam ponownie tekst i link piosenki. 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=YzMADXJp_Tk 

 

„ Wiosna, wiosenka” 

(sł. i muz. Piotr Belak , wokal  Ola Kopacz) 

 

Wiosna, wiosenka 

w mym sercu piosenka. 

Przychodzi po zimie 

ożywia świat. 

Świeżym powiewem 

słońca iskrzeniem. 

Obudź się ziemio - pora już wstać. 

 

Ref. x 2 

Wiosna, wiosna tak piękna, radosna 

słoneczna, pachnąca 
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przyrodą kwitnąca. 

Wiosna, wiosna tak piękna radosna. 

To takie proste, 

śpiewaj i tańcz 

 

Gdy deszczyk zaskoczy, 

otwórz swe oczy, 

tęczą na niebie 

namaluj szlak. 

Ptaki wracają, głośno śpiewają. 

Obudź się ziemio - pora już wstać. 

 

Ref. x2 

 

Raz, dwa, trzy 

zielono mi. 

Cztery, pięć, sześć 

tak pięknie tu jest 

siedem i osiem 

raduj się widokiem. 

Wiosna wreszcie zagościła, 

to radosna dla nas chwila. 

 

Wiosna, wiosna tak piękna radosna 

Słoneczna, pachnąca 

Przyrodą kwitnąca. 

Wiosna, wiosna tak piękna radosna. 

To takie proste, 

śpiewaj i tańcz 

Mamy już wiosną. 

 

 

 


