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1) „Maszeruje wiosna” – dziecko, maszerując w miejscu, śpiewa rodzicom piosenkę
pt. „Maszeruje wiosna”.
Tam daleko, gdzie wysoka sosna,
maszeruje drogą mała wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.
Ref.: Maszeruje wiosna, a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat.
Gdy go w górę wznosi, zielenieje świat.
Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,
na ramieniu małą torebeczkę.
Chętnie żuje gumę i robi balony,
a z nich każdy jest zielony.
Ref.: Maszeruje wiosna, a ptaki wokoło…
Wiosno, wiosno, nie zapomnij o nas,
każda trawka chce być już zielona.
Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła,
zima by została mroźna.
Ref.: Maszeruje wiosna, a ptaki wokoło…

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=eVX4Nk7D1Xc

2) „Wiosenna gimnastyka” – zestaw zabaw i ćwiczeń ruchowych.
Każde ćwiczenie należy powtórzyć kilka razy.
• „Wiosna się budzi” – dziecko stoi w lekkim rozkroku, trzyma ręce na biodrach. Głowa jest „budzikiem”. Dziecko lekko odwraca głowę w lewo i kiwa
nią na boki, następnie w prawo i powtarza ćwiczenie. Na koniec dotyka czubka
głowy palcami i szybko (ale delikatnie) potrząsa głową, bo „budzik dzwoni”.
• „W poszukiwaniu wiosny” – dziecko maszeruje po pokoju z rękami na biodrach. Na hasło: „bąk”, naśladuje odgłos (lub brak odgłosu) i sposób poruszania się zwierzęcia. Następnie znowu maszeruje i słucha, jakie będą kolejne hasła – „żaba”, „bocian”, „motyl”, „biedronka”.
• „Wiosenne słońce” – dziecko stoi na palcach, podnosi ręce do góry i potrząsa
nimi – wykonuje drobne ruchy palcami i dłońmi. Następnie opuszcza ramiona
i powoli przechodzi do przysiadu podpartego.
• „Mała Wiosna” – dziecko stoi na dywanie i przeskakuje z nogi na nogę.
• „Wiosenne powietrze” – dziecko stoi ze stopami rozstawionymi na szerokość
bioder. Na hasło „wdech” – rozkłada ramiona na boki i powoli łączy je
nad głową. Po połączeniu rąk, wypuszcza powoli powietrze i opuszcza ręce.
3) Karta pracy, cz. 3, s. 62.
− Narysuj przedmioty których nazwy rozpoczynają się głoską „c”.
− Dokończ szlaczki.
4) Zabawy dowolne.
Ułóż dowolne puzzle.

