
 

Wtorek – 31.03.2020 

 

1. Rozmowa kierowana zainspirowana wierszem „Robimy porządki” 

 

„Robimy porządki” 

(Natalia Łasocha) 

Wymieciemy wszystkie kurze, 

te na dole i na górze. (1) 

Rozwiesimy całe pranie, 

żeby wietrzyk powiał na nie. (2) 

Wymyjemy w oknach szyby, 

tak dokładnie – nie na niby! (3) 

Ułożymy na regale 

książki, puzzle, auta, lale. (4) 

I podłogę pościeramy, 

choć już sił prawie nie mamy. (5) 

A gdy wszystko będzie lśnić, 

nie będziemy robić nic. (6) 

Porozmawiajcie teraz o treści wierszyka: 

• Jakie czynności wykonujemy podczas sprzątania? 

• W jaki sposób pomagacie/ możecie pomóc rodzicom, aby w domu był porządek? 

• Dlaczego warto sprzątać w swoim otoczeniu nie tylko podczas wiosennych porządków? 😊 

Kiedy porozmawiacie o tematyce wierszyka poruszajcie się trochę podczas zabawy „Potrafimy 

sprzątać”. Dzieci stoją na dywanie. Rodzic czyta wierszyk „Robimy porządki” i wykonuje czynności, 

a dziecko naśladuje jego ruchy.  

(Obok wersów znajdują się cyfry, do każdej przyporządkowany jest ruch) 

(1) wykonują koliste ruchy dłońmi najpierw blisko podłogi, potem nad głową 

(2) robią skłony jakby chciały coś podnieść z podłogi, następnie wyciągają ręce przed siebie 

(3) otwartymi dłońmi zataczają coraz większe koła w powietrzu 

(4) podskakują cztery razy w miejscu 

(5) poruszają się po dywanie na czworakach 

(6) układają się na dywanie, z rękami założonymi pod głową 



 

2. Praca plastyczna „Wiosenny kwiat”- łączenie technik: rysowanie, naklejanie. 

Przygotujcie: zielona kredka, klej, żółta bibuła lub papier. 

Wykonanie: Poniżej znajduję się szablon. Na początku pokolorujcie na kolor zielony łodygę   

i liście żonkila, następnie zróbcie kuleczki z bibuły lub papieru i wylejcie nimi płatki kwiatka. 

 

 

Ważne: Zadanie zamieszczone na końcu (pod żonkilem) wykonajcie z dziećmi 4-letnimi 

natomiast dzieci 5-letnie mają karty pracy w książkach – dzisiaj wykonajcie kartę nr 18       

„W marcu jak w garcu” ( karta jest dwustronna) – przeczytajcie wyrazy, przyporządkujcie 

nalepki, rozwiążcie rebus, narysujcie koguta po śladzie i pokolorujcie kratki zgodnie z 

poleceniem. 😊  
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