
Wiosna w pełni moi drodzy, trawy się zielenią, kwitną kwiaty, 

śpiewają ptaki, rozkwitają drzewa, czas na wiosenne porządki.                                                                                                           

1.Posłuchajcie wiersza J. Brzechwy „Wiosenne porządki” 

Porozmawiajcie z rodzicami dlaczego wiosną zabieramy się za 

porządki w naszych domach i ogrodach, jakie wykonujemy 

czynności. Odpowiedzcie na pytanie jakich używamy do tego         

narzędzi w domu, a jakich w ogrodzie.  

Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana. 

Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana, 

Lecz zajrzała we wszystkie zakątki: 

-Zaczynamy wiosenne porządki. 

Skoczył wietrzyk zamaszyście, 

podkurzał mchy i liście. 

Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek 

powymiatał brudny śnieżek. 

Krasnoludki wiadra niosą, 

myją ziemię ranną rosą. 

Chmury, płynąc po błękicie, 

a obłoki miękką szmatką 

polerują słońce gładko. 

Aż się dziwią wszystkie dzieci, 

że tak w niebie ładnie świeci. 

Bocian w górę poszybował, 

tęczę barwnie wymalował. 

A żurawie i skowronki 

posypały kwieciem łąki. 

Posypały klomby, grządki 

i skończyły się porządki. 

 

Czy zrobiliście już porządki w swoich pokojach,  zaglądacie we wszystkie kątki, jak 

wiosna w wierszu?  

 

2. Woda w domowych porządkach bardzo się przydaje. Jeśli obejrzeliście wczorajszy filmik 

sporo już o niej wiecie.  

 

Zapraszamy Was do eksperymentowania z wodą.  

https://www.youtube.com/watch?v=2UPT75dIYts   

3.  Zabawy ruchowe „ Ćwiczenia małych stópek”. Pobawcie się wraz z rodzicami.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2UPT75dIYts


Dzieci aby prawidłowo się rozwijały potrzebują ruchu! 

Sprzyja temu wiosna – po długim zimowym przebywaniu w domu i małej ilości 

ruchu dzieci marzą o „szaleństwach” na świeżym, cieplejszym powietrzu, niestety 

nie jest to obecnie możliwe, proponujemy więc Wam zabawy ruchowe w domu. 

 

1. Podnoszenie różnych przedmiotów. 

Maluch siedząc na krześle, podnosi paluszkami stóp różne przedmioty – miękką piłeczkę, 

kredkę, klocek, woreczek z grochem, chustka.  

 

2. Zabawa ze ściereczką. 

Daj dziecku małą ściereczkę lub inny kawałek materiału. Poproś, żeby spróbowało zwinąć 

materiał w wachlarzyk, używając tylko palców stopy. Najlepiej, aby wykonywało nimi różne 

ruchy, a nie wyłącznie podwijało palce. Następnie może przytrzymać materiał stopami, a 

rodzic będzie próbował go wysunąć spod stóp. Tu też warto pilnować, aby dziecko nie 

podwijało palców.  

 

3. Rytmiczne zginanie paluszków.  

Poproś dziecko, aby siedząc na krześle ze stopami opartymi na podłodze, rytmicznie zginało 

palce stóp. Możecie zmieniać rytm zabawy – 5 razy zgina paluszki obu stóp razem, 5 razy 

tylko lewa stopa, 5 razy tylko prawa, a potem kilka razy naprzemiennie... 

 

Każde ćwiczenie należy powtarzać po 10–15 razy na każdą stopę. Warto ćwiczyć 10–15 minut 

dziennie. Ćwiczenia można stosować wymiennie, ważne jednak, aby za każdym razem maluch 

wykonywał je zarówno na siedząco, stojąco, jak i leżąco. Propozycje w oparciu o PWN 

 

4. Utrwalenie piosenki „Trampolinek i my”. Zaśpiewajcie ją następnie tańczcie przy niej 

jak chcecie.   

 

https://akademia.pwn.pl/view/6b8d43ef-5ae4-4275-b021-

90482fa4e48f/37576/PWN_Trampolinek_i_my.mp3 

 

Moi kochani czy pamiętacie, że 1 kwietnia – to Prima Aprilis W tym dniu robimy sobie żarty 

i kawały, oszukujemy się bezkarnie, wesoło wołając – „Prima Aprilis”- do tego kogo uda nam 

się nabrać. 

 Uśmiechnij się! ☺ 

Jak zachowuje się młody artysta, gdy coś zmaluje? 

Zaczyna mieszać i ściemniać. 

* 

Kiedy ćmy latają za dnia? 

W czasie zaćmienia słońca. 
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