
30.03.2020 poniedziałek 

Temat tygodnia: Wiosenne przebudzenia 

Temat dnia: W poszukiwaniu wiosny 

Zad. 1. Taniec do piosenki „Boogie woogie” 

Na początek zapraszamy do rozruszania się po weekendzie i taoca do piosenki „Boogie woogie” – 

maluchy znają ją z przedszkola   

                        Piosenka dostępna pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w 

zad. 2. Leniwa cebulka – wysłuchanie opowiadania  

Teraz usiądźcie, odpocznijcie po taocu, pooddychajcie na chwilę spokojnie. Proponujemy rodzicowi, 

żeby przeczytał dziecku opowiadanie Barbary Szelągowskiej pt. „Leniwa cebulka”. Tekst opowiadania: 

 

Spróbujcie streścid opowiadanie: powiedzied o czym było. Pytania pomocnicze: 

Co zrobiły dzieci z grupy Olka? Dlaczego Olek był smutny? Co wyrosło z cebulki Olka? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w


Zad. 3. Oglądamy cebulę 

Na pewno macie w domu cebulę. Obejrzyjcie ją: zobaczcie jakie ma łuski, rozetnijcie i zobaczcie jaka 

jest w środku. Jak myślicie co można robid z cebuli i dlaczego drażni ona oczy podczas krojenia? Co 

wyrasta z cebuli? 

Czy wiecie, że z cebulek mogą rosnąd też kwiatki? Np. tulipany. Pod spodem na obrazku pokazałam 

jak rośnie tulipan. Jeśli macie ogródek lub doniczkę i cebulki kwiatów to wiosna jest idealnym czasem, 

żeby je posadzid. Wspólnie z dzieckiem obejrzyjcie budowę kwiatków, które macie w domu. Może 

niektóre z nich już kwitną. 

 

Źródło: https://pl.depositphotos.com/13507412/stock-illustration-tulip-growth.html 

Zad. 4. Zakładamy domowy ogródek przedszkolaka 

Chcecie mied swoją roślinkę i obserwowad jak rośnie? Zachęcamy do założenia w domu uprawy 

fasolki – rodzic na pewno wie, jak to zrobid. Potrzebujecie tylko słoika, fasolki, gazy, gumki lub 

sznureczka i wody. 

Jeśli nie macie fasolki to do doniczki można posadzid cebulkę kwiatową lub nasionka. Nie zapomnijcie 

położyd jej w odpowiednio słonecznym miejscu oraz podlewad  - codziennie obserwujcie jak roślinka 

się zmienia. To dobry moment do porozmawiania o tym czego roślina potrzebuje do życia. 

Zad. 5. Karta pracy „Krokus” 

Karta pracy jest dostępna do pobrania w pliku krokus.pdf 

Dla tych, którzy lubią układad puzzle proponujemy grę dostępną pod linkiem: 

http://www.puzzledladzieci.com.pl/puzzle_online_kubus_puchatek.php?id=8 

http://www.puzzledladzieci.com.pl/puzzle_online_kubus_puchatek.php?id=8

