
Konspekt zajęć  03.04.2020 

 

Temat: Z wiosną dzieci rosną 

 

Przebieg dnia 

1. „Przedszkolaki” – słuchanie wiersza D. Gellerowej 

Przedszkolaki wiosną 

bardzo szybko rosną. 

Potem znów, jak wiecie, 

podrastają w lecie. 

A pod jesień 

już za małe są buciki i sandały. 

Krzesełko w przedszkolu 

robi się za niskie- 

to znak, ze czas do szkoły 

Wyruszyć z tornistrem. 

 

2. Rozmowa kierowana na podstawie wysłuchanego wiersza. 

- W jakiej porze roku przedszkolaki bardzo szybko rosną? 

- W jakiej porze roku znów podrastają? 

- W jakiej porze roku SA najwyższe? 

 

3. Wykonanie zadania z wykorzystaniem karty 19- doskonalenie pracy rąk; 

rozwijanie logicznego myślenia poprzez porządkowanie zdarzeń. 

Wycinanie obrazków przedstawiających etapy wzrostu szczypiorku, 

układanie ich we właściwej kolejności, naklejanie w odpowiednie 

okienka. 

 



 

 

4. Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa 

 „Wyższy-niższy”. Dziecko maszeruje przy melodii. Podczas przerwy w 

muzyce szybko staje obok jakiegoś przedmiotu (szafa, krzesło, drzwi, itp.) 

i ocenia czy jest wyższe czy niższe od danego przedmiotu. Gdy muzyka 

powraca, dziecko znowu porusza się swobodnie. 

 

5. Wykonanie zadania z wykorzystaniem karty 1 i 1 A- dzieci młodsze. 

Dokończ rysowanie szlaczków po śladzie zaczynając od lewej strony – 

rozwijanie sprawności manualnej. 

 

6. Zabawa słuchowa. Naśladowanie odgłosów, jakie wydaja różne zwierzęta 

i ptaki (krowa, owca, koń, lew, kot, małpa, pies, koza, bocian, wróbel, gil, 

sikorka, kukułka, gołąb). Następnie dziecko dzieli wyrazy na sylaby i 

wyróżnia pierwszą głoskę w wyrazie. 

 

7. „Cebula”- wykonanie pracy plastyczno-technicznej wg wzoru z 

wykorzystaniem karty 35 i 36. Rozwijanie małej motoryki oraz 

koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

 

8. Zabawa dydaktyczna, „Czego brakuje?” – usprawnianie sekwencyjnej 

pamięci wzrokowej dziecka. Prze dzieckiem należy ustawić pięć 

przedmiotów: klocek, kredkę, piłkę, but, lalkę itp. Dziecko przez chwilę 

przygląda się kolejności ułożonych przedmiotów. Następnie zamyka oczy, 

należy zmienić kolejność dwóch przedmiotów lub zabrać jeden. Dziecko 

otwiera oczy i powinno powiedzieć, jakie zaszły zmiany, czego brakuje. 

 

9. Wykonanie zadania z wykorzystaniem karty 37. Pokoloruj dowolnie 

wiosenny obrazek- doskonalenie sprawności motorycznej. 

 



 
 

 



 



 



 



 



 

 


