
TYDZIEŃ III 03 kwiecień 2020 r. (piątek)

Szczęść Boże!

Witam Was Wszystkich bardzo serdecznie w piątek i zapraszam do wspólnej pracy.

Pomyślmy najpierw o swoim Aniele Stróżu i postarajmy się na chwilę wyciszyć i zwrócić się do

Niego następującymi słowami:

„Aniele Boże, stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie, w nocy

Bądź mi zawsze ku pomocy,

Strzeż duszy i ciała mego,

I zaprowadź mnie do żywota wiecznego”.

Amen.

Temat dzisiejszego dnia to: „ŻEGNAMY ZIMĘ”

■ Na dobry początek trzeba się poruszać. Wykonajmy więc kilka ćwiczeń, które zwiększą 

sprawność fizyczną dziecka (mięśni brzucha, mięśni grzbietu, ćwiczenie koordynacji ruchowej). 

Ćwiczenia te już wcześniej były prezentowane i służą one do utrwalenia oraz powtórzenia.

1. Ćwiczenie pierwsze to: „Spacer pomiędzy kałużami” – rozkładamy na podłodze 7-8 różnych 

przedmiotów, symbolizujących kałuże. Dziecko maszeruje po pokoju w zmiennym tempie, zgodnie 

z rytmem wystukiwanym przez kogoś dorosłego: mamę lub tatę, brata lub siostrę na bębenku 

(szybko – powoli). Należy zwrócić uwagę na to, by dziecko wysoko podnosiło kolana podczas 

marszu i nie dotykało stopami kałuż.

2. Ćwiczenie drugie to: „Obroty” – zabawa w parach. Dziecko stoi w parze najlepiej z drugim 

dzieckiem, tak, aby do siebie zwróceni byli tyłem, dotykając się plecami, pośladkami i nogami. 

Nogi w lekkim rozkroku, mocno przylegają do podłogi. Jedno z dzieci trzyma woreczek 

gimnastyczny. Na sygnał osoby dorosłej – hop, robią skręt tułowia w jedną stronę i przekazują 

sobie np. woreczek. Należy zwrócić uwagę, by dzieci starały się nie odrywać stóp od podłoża, a 

przekazując woreczek, patrzyły sobie w oczy.

3. Ćwiczenie trzecie to: „Kołyska” – dziecko siedzi na podłodze z podkurczonymi nogami, które 

mocno obejmuje ramionami. Kołysze się to do przodu, do tyłu oraz na boki.

Pamiętajcie też cały czas o przestrzeganiu zabiegów higienicznych po zabawie

i przed posiłkami, czyli o myciu rąk oraz zębów po posiłkach.



■ Porozmawiajmy teraz o pożegnaniu zimy. O tym, że zima odchodzi, świadczy to, że topnieje 

śnieg (chociaż w tym roku go nie było), pojawiają się listki na drzewach, wychodzą z ziemi 

roślinki, powracają ptaki z ciepłych krajów, dłuższy mamy dzień, słońce, pojawia coraz wyżej nad 

widnokręgiem a jego ciepło bardziej odczuwamy. Ciekawe, czy znacie sposób na pożegnanie zimy i

przywitanie wiosny? Kiedyś w zwyczaju ludowym, żeby odeszła zima topiono marzannę, która 

była jej wyobrażeniem. Marzanna to kukła wykonana najczęściej ze słomy, ubrana w biały strój. 

Była symbolem zła, choroby i srogiej zimy, przez którą cała przyroda zasypiała pod grubą warstwą 

śniegu. Ludzie czekając na nadejście wiosny i chcąc zniszczyć wszelkie zło, palili lub wrzucali 

marzannę do wody. Uważano, że utopienie marzanny spowoduje nadejście wiosny. Marzannę 

wynoszono ze wsi całą gromadą. Robiono to po zabawie albo w jej trakcie. Niesiono ją, trzymając 

wysoko a następnie topiono. Wierzono, że oddanie marzanny władcom wód spowoduje urodzaj na 

polach.

■ Posłuchajcie teraz wiersza Pani Jadwigi Jałowiec i postarajcie się zapamiętać, z czego jest 

zrobiona marzanna i dokąd jest niesiona.

„Marzanna”

Weźmiemy snopek słomy i barwną chusteczkę,

ustroimy kukłę pannę marzaneczkę.

Poniesiemy ją wysoko nad łąką,

nie zaszkodzisz marzaneczko skowronkom.

Poniesiemy ją daleko przez pole,

aby w zbożu nie rządziły kąkole.

Poniesiemy ją ze śpiewem ku wodzie,

taki zwyczaj kiedy zima odchodzi.

Czy zapamiętaliście z czego jest zrobiona marzanna? Co ma na głowie?

■ Proponuję teraz zabawę językową połączoną z ćwiczeniem pamięci pt.: „Żegnamy zimę”. Do tej 

zabawy zapraszam wszystkich domowników. Najpierw trzeba usiąść w kole, nie koniecznie na 

podłodze, można usiąść na kanapie albo przy stole. Pierwsza osoba rozpoczyna mówiąc: „Razem z 

zimą żegnamy ...” i podaje nazwę przedmiotu lub zjawiska, które odchodzi wraz z odejściem zimy, 

np.: Razem z zimę żegnamy śnieg. Następna osoba z lewej strony powtarza usłyszane zdanie i 

dodaje kolejne swoje słowo. I tak dalej.

■ Praca z Kartą Pracy cz.3 - str. 39b.

Dziś do wykonania kącik grafomotoryczny. Należy pokolorować kwadraty z prawej strony zgodnie 

z kodem. Używamy do tego ćwiczenia kredki. Popatrzmy na pierwszy kwadrat, który składa się z 



dziewięciu małych kwadracików o kolorach: czerwony-zielony-czerwony; żółty-czerwony-żółty; 

czerwony-zielony-czerwony. Obok z prawej strony mamy pusty duży kwadrat z dziewięcioma 

małymi kwadracikami. Zgodnie z kodem należy pomalować go w następujący sposób: niebieski-

pomarańczowy-niebieski; czerwony-niebieski- czerwony; niebieski-pomarańczowy-niebieski. I 

analogicznie pozostałe dwa kwadraty.

■ Chciałabym jeszcze zaproponować zabawę ruchową „Taniec zimy”. Do tej zabawy zapraszam 

wszystkich domowników. W pokoju zajmujemy dowolne miejsce i siadamy ze skrzyżowanymi 

nogami. Jedna osoba zostaje zimą iw rytm poznanej piosenki przemieszcza się między innymi 

osobami, wykonując dowolne ruchy. Dotyka wybrane przez siebie osoby, które wstają i idą za nią, 

tworząc korowód i naśladując jej ruchy. Na dziś byłoby to wszystko.

Pozdrawiam i dobrej pracy!

Przypominam też o konkursie plastycznym „Ciekawostki z małej rolki”, który

będzie trwał do 07. Kwietnia, a zdjęcia wykonanych prac będzie można przesłać

na stronę internetową przedszkola: przedszkole.konkurs@o2.pl.


