
  Szczęść Boże. 

   Zacznijmy nowy dzień  modlitwą: 

Panie Boże, dziękuję Ci za spokojną noc, 

Poproszę o szczęśliwy dzień. 

Za wszystko co mam Ci dziękuję  

za to, że dajesz mi czego potrzebuję. 

Chroń mnie i rodzinę moją, 

wszystko niech robię na chwałę Twoją. 

 

 TEMAT DNIA:   WIOSNA W SZTUCE  

• „Kaczeńce” – rodzic zaprasza dziecko do obejrzenia kilku reprodukcji obrazów. Nie mówi, 

jakie są ich tytuły i co przedstawiają. Prosi dziecko, by, spróbowało odgadnąć, co przedstawiają 

obrazy Józefa Chełmońskiego:  Bociany, Żurawie o poranku,  Kaczeńce. Dziecko stara się 

rozpoznać kształty i barwy występujące na reprodukcjach.  

 

       



 
 

                     
  
 

Następnie rodzic  zachęca: Posłuchajcie proszę wiersza, który może być podpowiedzią do 

ostatniego obrazu. 

 

 
Wiersz  „Kaczeńce”  Janina Halagarda 

 

 

 Usiadły kaczeńce kępami   A szary pajączek widział   

 i patrzą złotymi oczkami:   co robi motyl i żabka.  

 na żabki zielone, skaczące,   Chociaż cichutko siedział  

 motylki fruwające.    pod małym listkiem kwiatka  

 Przysiadły motyle – na chwile,   Namaluj wiosnę farbami: 

 rosę z kwiatków strząsały,   kaczeńce, żabki, motyla 

 i znów się wzbiły do nieba   biedronkę i pająka: 

 i poleciały…              Spójrz! Jaka piękna łąka! 

 

 

  

 

 

 



Po recytacji wiersza rodzic pokazuje zdjęcia kaczeńcy. 

 

 

 
 
 
• Praca z KP3.34a – przeliczanie elementów na ilustracji, wpisywanie właściwych liczb.  

• Praca z KP3.34b – wskazywanie obrazków zapamiętanych z poprzedniej strony, wpisywanie 

liczb, rysowanie wzoru po śladzie.  

Dodatkowo dla chętnych:  

 
„Po czym poznajemy wiosnę”– rozwiązywanie zagadek. 

 
Leci z daleka nie myląc drogi, 

Długi, czerwony dziób ma i nogi. 

Dla nas to miła wiosny oznaka, 

Lecz żaby boją się tego ptaka.  

(bocian) 

 

Te szare kotki nie piją mleka, 

Ucieszą, kiedy na wiosnę czekasz. 

Nie mają wąsów ani ogonów. 

Zerwij je z drzewa, wstaw do wazonu.  

(bazie) 

 



 

 

Gdy śnieg się stopi,  

zaświeci słońce, 

Rośnie przy domu, 

   rośnie na łące. 

Zielona, rano pokryta rosą, 

Miło jest po niej pochodzić boso.  

(trawa) 

 

Choć najpierw małe, 

cierpliwie czekaj, 

Bo je zobaczysz nawet z daleka 

Wiosną na drzewach i krzewach wszystkich. 

Z nich się rozwiną niedługo listki.  

(pączki) 

 

Pierwszy wiosenny kwiatuszek biały 

Jest delikatny, jakby nieśmiały. 

Ale w nim drzemie ogromna siła, 

Bo się potrafi przez śnieg przebijać. 

     (przebiśnieg) 

 

Gdy jeszcze wiosny nie widać wiele, 

A innym ptakom nie w głowie trele, 

Leci nad polem szara ptaszyna 

I pięknym śpiewem dzień rozpoczyna. 

                      (Skowronek) 

 

 

 

 



 

Zaznacz sylaby tworzące wyraz  i odczytaj go. 

          

 

 

 

 

 

 

 



 

Zachęcamy do pisania: 

 


