
 

 

  ŚRODA- 18.03.  

I. Rozmowa kierowana na podstawie wiersza „Wesoło jest wiosną” – D. 

Niemiec. 

 

1. Wiersz : „ Wesoło jest wiosną” – D. Niemiec. 

Wiosną zieleń się zieleni, wszystko się weseli. 

Przebiśniegi wyglądają spod śniegowej bieli. 

Żonkile się żółcą, tulipany jak tęcza się mienią, 

z wesołością niektóre z nich się czerwienią. 

Ptaki po ptaszemu świergocą wszędzie wkoło. 

Ludzie też jakby weselsi, więcej się uśmiechają, 

Energii im wiosna dodaje rozmaitością swoją. 

Nawet mama w kuchni z weselem podśpiewuje, 

kiedy z rana śniadanie dzieciom swym szykuje. 

I już na talerzu lądują wiosenne kanapki. 

Wyglądają jak kolorowe, wesołe kwiatki, 

a to za sprawą dobrego nastroju i zręcznej ręki mamy. 

Dlaczego? Bo wiosną w kuchni z nowalijek korzystamy. 

 

 Pytania do wiersza :  

- O jakim uczuciu była mowa w wierszu? 

- O jakiej porze roku mówi wiersz? 

- Co jest wesołego w wiośnie? 

- Jacy są ludzie wiosną? 

- Co robiła mama, gdy była wesoła? 

- Czy wy jesteście weseli, gdy nadchodzi wiosna? 

- Dlaczego się tak czujecie? Jak okazujecie swoją radość? 

 

2. Utrwalenie litery „S,s”. 

- przypomnienie obrazu graficznego, kaligrafia litery ( poniżej wzór) 

- dzieci piszą literę S po śladzie, a następnie w powietrzu 

- podawanie imion/ wyrazów na daną literę 



 

 

- dzielenie na sylaby, głoski wymyślonych wyrazów zaczynających się na S, przeliczanie 

sylab, głosek każdego wyrazu, kształtowanie słuchu fonematycznego -wyróżnianie głoski 

pierwszej/ ostatniej oraz kolejnych w poszczególnych wyrazach. 

 

 Zachęcam do skorzystania z poniższych pomocy dydaktycznych oraz kart pracy dla 

dzieci : 

-  

 

- https://www.kolorowe-obrazki.pl/litera-s-kaligrafia/ 

- https://www.buliba.pl/drukowanki/literki/nauka-pisania-litera-s.html 

- https://miastodzieci.pl/kolorowanki/alfabet-litera-s/  

- https://wyspa.edu.pl/wp-content/uploads/2007/12/401.jpg (zachęcam do wyszukiwania 

w tekście litery „S,s” – podkreślania ołówkiem, a następnie podejmowania próby 

odczytywania wyrazów/ zdań).  

- zachęcam do pisania „S,s” na gładkiej kartce, tworzenia przez dziecko dowolnych 

wyrazów z daną literą. 

 

 

 

https://www.kolorowe-obrazki.pl/litera-s-kaligrafia/
https://www.buliba.pl/drukowanki/literki/nauka-pisania-litera-s.html
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/alfabet-litera-s/
https://wyspa.edu.pl/wp-content/uploads/2007/12/401.jpg


 

 

II – ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH NR 21 

 

1. Zabawa orientacyjno- porządkowa „Okręty na morzu” 

Przybory: Trzy kolorowe chorągiewki/ kartki (czerwona, zielona, żółta), klocki.  

Przygotowanie: Rozłożone klocki — to skały podwodne na morzu. Dzieci — statki 

stoją w rozsypce, jedno wybrane na strażnika stoi na środku Sali/pokoju ( wieża 

strażnicza)   

Zabawa: Strażnik zieloną chorągiewką/ kartką daje znak do wyjazdu na morze. 

Wszystkie łódki i okręty pływają swobodnie — dzieci biegają. Żółta chorągiewka 

oznacza niebezpieczeństwo — trzeba zwolnić jazdę oraz uważnie omijać skały 

podwodne — dzieci chodzą ostrożnie. Na podniesienie czerwonej chorągiewki ruch 

ustaje. Zabawę powtarzamy kilka razy, często zmieniając kolory chorągiewek. 

2.  Ćwiczenie dużych grup mięśniowych:  

„Sufit — podłoga”. Rozsypka. Na zapowiedź: „Sufit!" — dzieci stając podnoszą ręce 

w górę; na zapowiedź: „Podłoga!" — wykonują przysiad podparty. 

3.  Ćwiczenie tułowia i równowagi:  

„Przejdź przez okienko” Stojąc spleść ręce przed sobą, przełożyć nogę przez splecione 

ręce i wyjąć ją z powrotem. (Przekładamy przez okienko na zmianę lewą i prawą 

nogę). 

4.  Ćwiczenie tułowia skręty: 

„Pokaż sufit”. Klęk podparty. Wznos lewej ręki w górę nad głową i wskazanie ręką 

sufitu (wzrok kierować za rękę, a następnie powrót do klęku podpartego. Skręty 

tułowia wykonywać za lewą i prawą ręką.  

5. Zabawa na czworakach: „Kulawy lis.”  

Przysiad podparty, prawa noga wzniesiona w tył i zgięta w kolanie. Posuwanie się 

podskokami na rękach i lewej nodze (rodzaj skoku zajęczego). Po kilku podskokach 

wyprost i krótki odpoczynek. Następnie ugiąć nogę przeciwną (prawą) i powtórzyć 

zabawę. 

6. Zabawa bieżna: „Karuzela” 

Ustawienie parami. Dzieci trzymają obręcz lewą (prawą) ręką i stoją do niej bokiem. 

Wirowanie wokoło z obręczą — jak na karuzeli. Wirowanie należy zacząć wolno, 

stopniowo przyspieszać, a następnie zwalniać tempo oraz często zmieniać kierunek 

ruchu.  



 

 

7.  Skoki – „Piłeczki” Dzieci odbijają kilkakrotnie piłeczki od ziemi, potem podskakują 

obunóż w miejscu lub też w różnych kierunkach razem z piłkami.  

8. Ćwiczenie stóp:  

” Chód gąsienicy”. 

 Podkurczanie palców i prostowanie, z powolnym posuwaniem stóp do przodu.  

9. .Ćwiczenie uspokajające: „Klaskanie kolanami.”  

Leżenie tyłem, nogi zgięte w kolanach, stopy oparte o podłogę. Uderzanie kolanem o 

kolano, po kilku ruchach wyprost nóg do leżenia.  

10.  Marsz po obwodzie koła przy śpiewie piosenki.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 Autor: Kazimiera Wlaźnik. 


