
Wtorek 21.04.2020r. 

Wypoczynek w lesie i nad wodą. 

1. Zabawa oddechowa – do tego ćwiczenia będzie nam potrzebna miseczka z wodą i 

słomka.  Dziecko siada przy stole i otrzymuje od rodzica miseczkę z wodą i słomkę. 

Najpierw dziecko próbuje zrobić falę na wodzie poprzez delikatne dmuchanie na 

powierzchnię wody następnie puszcza bąbelki zanurzając słomkę w wodzie i dmucha 

w nią. 

2. Zabawa muzyczno – ruchowa do piosenki „Wiosenne porządki”. Podczas pierwszej 

zwrotki dzieci poruszają się na czworakach, podczas refrenu unoszą wysoko ręce i 

stają na palcach, a na słowa „Pora zabrać się do pracy…” –  robią „młynek” z dłoni, 

spacerując po pokoju. Podczas drugiej zwrotki biegają po pokoju na palcach , 

wymachując rekami zgiętymi w łokciach. Przy trzeciej zwrotce naśladują czynności 

mycia okien i odkurzania. 

 

Wiosenne Porządki 

Sł. Dorota Kluska 

Muz. Miłosz Konarski 

 

Niedźwiedź dawno się obudził, 

Borsuk norę sprząta.                                

Dzik jedzenia wypatruje, 

Każdy już się krząta. 

 

Ref. A słoneczko woła z nieba:                                                  

         „Wiosna jest wśród nas”. 

        Pora zabrać się do pracy,                                    

        Na porządki czas!  

 

Bocian gniazda swe naprawia 

I szpak już pracuje.                                                       

Jaskółeczka się uwija,                               

Bo też wiosnę czuje. 

 

Ref. A słoneczko woła z … 

 

I do domu też zajrzało 

Jasne słonko z nieba.                                                 

Umyć okna i odkurzyć, 

Posprzątać już trzeba! 

 



Ref. A słoneczko woła z … 

 

3. Dbamy o środowisko - układanie historyjki obrazkowej i rozmowa inspirowana jej 

treścią. Rodzic pokazuje dziecku załączone ilustracje i zadaje pytania: 

- Gdzie wybrała się grupa przedszkolna? 

- Co dzieci zamierzały zrobić na polanie? 

- Co zobaczyły na miejscu? 

- Na jaki pomysł wpadła nauczycielka? 

- Do kogo zadzwoniła? 

- Co się stało ze śmieciami? 

- Dlaczego przedszkolaki maja worki w różnych kolorach? 

- Dlaczego maja założone rękawiczki? 

-Jaki znak stanął na polanie? 

-Co zrobić kiedy chcemy wyrzucić coś do kosza , a w pobliżu nie ma żadnego ? 

 

4. Zabawa twórcza „Co słychać w lesie?” 

Dzieci kładą się na plecach i przez krótki czas w ciszy słuchają odgłosów lasu, które 

włącza rodzic. Następnie przeciągają się, siadają i odpowiadają na pytania: 

- Co słychać w lesie? 

- Co dzieje się w lesie? 

 

https://youtu.be/ZESbEePErKA 

 

5. Karta pracy 

  



 

  



 

 

 


