
WIOSENNE PORZADKI 

1. Pokaż dziecku jakie przedmioty w waszym domu służą do sprzątania. Spróbujcie 
razem odkurzyć, zmyć naczynia, zetrzeć kurze. Pamiętajmy by wdrażać dzieci do 
codziennych obowiązków to bardzo ważne w kształtowaniu samodzielności waszych 
pociech.

2. Ćwiczenia rozwijające mowę 
dziecko odpowiada i/lub wskazuje fotografię lub czyta 

Jaką mamy porę roku ? 

                                 ZIMA                                                               WIOSNA 

                            

Jaka jest dziś pogoda ?

 
   

      ŚWIECI SŁOŃCE                PADA ŚNIEG



3. Rozkładamy przed dzieckiem różne przedmioty do sprzątania np. Szczotkę, 
odkurzacz, gąbkę, ścierkę itp. Zadajemy pytanie: pokaż czym możemy odkurzać, 
czym możemy umyć podłogę. 
Jeśli dziecko nie jest w stanie odpowiedzieć pokazujemy 1 przedmiot i mówimy: 
pokaż/gdzie jest odkurzacz.

4. Praca z ilustracją :  

Opowiedz co widzisz na obrazku. 

Przykładowe pytania do zdjęcia: 
- co robi pani ? 
- co robi dziewczynka? 
- co dziewczynka ma w ręku? 
- dlaczego sprzątają? 

4.  „ Wiosenne porządki” - opowieść ruchowa – Rodzic czyta dziecku tekst , dzieci pokazują 
go za pomocą ruchów.

Wiosenne porządki
 Emilia Raczek

 Zaświeciło słonko – czas zrobić wiosenne porządki. Wszyscy chwycili się za miotły, szczotki
i dalej do pracy (Dzieci naśladują machanie miotłami). Wszyscy popatrzyli – szyby w 
okienkach brudne – dalej płyn i ścierka (Spryskiwanie szyb, i pucowanie ich). Ale co to? Na 
półeczkach, na stoliczkach – kurzu co nie miara! Trzeba zrobić z tym porządek! (Zbieranie 
kurzu). No prawie posprzątane, ale kto tu tak nachlapał? Szybko trzeba udać się po pomoc do 



mopa ( Dzieci naśladują mycie podłogi). Koniec pracy! Czas na odpoczynek. W czystym 
pokoju lepiej się odpoczywa.

5. Piosenki związane z tematem sprzątania 

https://www.youtube.com/watch?v=e3zuosDT3K4&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w 

6. ćwiczenia  rozwijające mowę:
Zadaniem dziecka jest nazwanie przedmiotu, lub wskazywanie na widok: Rodzic 
mówi „ Pokaż... np. Odkurzacz”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e3zuosDT3K4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w


 



7. karta pracy nr 1 

Połącz cienie 





8. karta pracy nr 3



9. karta pracy nr 3 

Dokończ malowanie wiosennej tęczy. Możesz pomalować farbami, kredkami lub wylepić 
kulkami bibuły. Wraz z rodzicami nazywaj kolory. 



10. Karta pracy nr 4  Możesz stworzyć własny koszyczek a produkty wyciąć z gazet 



11. karta pracy nr 5 matematyka 



12. karta pracy nr 6 matematyka 



13.



14. Nauka wycinania. Możesz wyciąć zaznaczone przez rodzica figury geometryczne na 
kartce lub w starej gazecie. 



15. Umyć ręce musi każdy z nas ! Ułóż w odpowiedniej kolejności zgodnie ze wzorem jak
myć ręce. 



16. Zdrowo się odżywiamy. Pamiętajcie jak ważne jest zdrowe odżywianie. W 
przedszkolu dzieci jedzą śniadanie o godzinie 9.00 a o 10:30 czas na drugie śniadanie. 
Poniżej przedstawiamy wiosenne propozycje zdrowych talerzy na śniadania i 
przekąski. 



17. Zachęcamy dzieci wraz z rodzicami  i rodzeństwem do codziennej aktywności 
fizycznej : 

Poranna rozgrzewka :) 

https://wordwall.net/embed/238bf1dd2c954c73a5337fb7f8189fa1?
themeId=52&templateId=8 

Dzień 1: 
https://www.youtube.com/watch?v=AU7PnM7T9Ag&t=1s 

Dzień 2: 

youtube.com/watch?v=xx03qQvzbHs&t=1s

Dzień 3: 
https://www.youtube.com/watch?v=vDIQFQeAr3g&list=PLtX3mTRu5-XkimZiE-
grjiPaw5h62f5H0&index=3 

Dzień4: 

https://www.youtube.com/watch?v=iLGyuoBd_JY&list=PLtX3mTRu5-XkimZiE-
grjiPaw5h62f5H0&index=4 

Dzień5: 

https://www.youtube.com/watch?v=_acPp6fOqm4&list=PLtX3mTRu5-XkimZiE-
grjiPaw5h62f5H0&index=5 

18. Wiosenno-wielkanocne zabawy online do wykonania całą rodziną 

https://view.genial.ly/5e7cf1622e1d9a0e089342fd/social-action-wiosenno-
wielkanocne-zadania?
fbclid=IwAR2Djj631NbmhWQMiVHbw5aGcC3YaAiDXcvBe01UlxIebG5AmXw2bl
SMjwU 

https://view.genial.ly/5e7cf1622e1d9a0e089342fd/social-action-wiosenno-wielkanocne-zadania?fbclid=IwAR2Djj631NbmhWQMiVHbw5aGcC3YaAiDXcvBe01UlxIebG5AmXw2blSMjwU
https://view.genial.ly/5e7cf1622e1d9a0e089342fd/social-action-wiosenno-wielkanocne-zadania?fbclid=IwAR2Djj631NbmhWQMiVHbw5aGcC3YaAiDXcvBe01UlxIebG5AmXw2blSMjwU
https://view.genial.ly/5e7cf1622e1d9a0e089342fd/social-action-wiosenno-wielkanocne-zadania?fbclid=IwAR2Djj631NbmhWQMiVHbw5aGcC3YaAiDXcvBe01UlxIebG5AmXw2blSMjwU
https://wordwall.net/embed/238bf1dd2c954c73a5337fb7f8189fa1?themeId=52&templateId=8
https://wordwall.net/embed/238bf1dd2c954c73a5337fb7f8189fa1?themeId=52&templateId=8
https://www.youtube.com/watch?v=_acPp6fOqm4&list=PLtX3mTRu5-XkimZiE-grjiPaw5h62f5H0&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=_acPp6fOqm4&list=PLtX3mTRu5-XkimZiE-grjiPaw5h62f5H0&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=iLGyuoBd_JY&list=PLtX3mTRu5-XkimZiE-grjiPaw5h62f5H0&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=iLGyuoBd_JY&list=PLtX3mTRu5-XkimZiE-grjiPaw5h62f5H0&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=vDIQFQeAr3g&list=PLtX3mTRu5-XkimZiE-grjiPaw5h62f5H0&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=vDIQFQeAr3g&list=PLtX3mTRu5-XkimZiE-grjiPaw5h62f5H0&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=AU7PnM7T9Ag&t=1s


19. propozycje wykonania prac plastycznych w tym tygodniu 


