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Temat kompleksowy: WIOSENNY OGRÓD

Nasz dzisiejszy temat dnia to: Wiosenny ogród

1. Poranna gimnastyka na rozbudzenie po świątecznym leniuchowaniu do muzyki 
„ Poranek” E. Griega. Zachęcam do skorzystania z linku w którym podany jest 
dokładny opis ( im więcej osób zaangażowanych do zabawy tym lepiej) bądź 
opowiedzenia przez rodzica krótkiej historii przy jednoczesnym słuchaniu utworu 
przez dziecko. 
„ Wschodzi słońce kwiaty budzą się ze snu, rozchylają płatki i kołyszą się 
delikatnie na wietrze. Budzą się ptaki, otwierają oczy, wyglądają z gniazd, 
wylatują z nich i mocno trzepoczą skrzydełkami, pięknie przy tym śpiewając. 
Słonko świeci coraz mocniej, jest cieplej, wszystko budzi się do życia”. 

2. Słuchanie opowiadania „Zielona żabka” – B. Forma. 

„ Zielona żabka nad stawem mieszkała. Codziennie na olbrzymim liściu siadała i 
rozmyślała.
- Ach, jak jestem brzydka, zielona jak trawa, jak glony w stawie. Nie wyglądam 
wcale ciekawie. Kto taką brzydką zechce mieć żonę. Dlaczego wszystko mam 
takie zielone!
Nagle w pobliżu ważka usiadła. A żabka rzecze:
- Jaka powabna. Wszyscy uwagę na nią zwracają, wciąż jej barwami się 
zachwycają. 
W trawie biedronka się pojawiła.
- Czemu się smucisz sąsiadko miła?
- Biedronko, piękna twoja sukienka. Ciągle zazdrośnie na nią ktoś zerka. Jam 
nieszczęśliwa w swojej zieleni. Kolor mój nigdy już się nie zmieni.
Wtem dumnie bocian przez łąkę kroczy. Otwiera mocno swe bystre oczy.
- Tak tu zielono, moi kochani, że aż się w głowie kręci czasami.
Serduszko żabce mocno zabiło.
- Kiedy mnie ujrzy, nie będzie miło. Muszę czym prędzej schować się w trawie.
Tymczasem bocian zerka ciekawie. Ponieważ jednak zielona była, to przed 
bocianem szybko się skryła.
Właśnie dla żabki jest przeznaczona, świeża, soczysta, barwa zielona”.

Rozmowa na podstawie treści opowiadania:
Dlaczego żabka jest smutna?
Kogo żabka spotkała na łące?
Kto chciał ją zjeść?
Czy udało się bocianowi złapać żabkę?



Dlaczego bocian nie dojrzał żabki w trawie?

3. Zabawa ortofoniczna „Łąkowy, wesoły koncert”. Dzieci naśladują odgłosy 
wydawane przez żaby (kum, kum), bociany (kle, kle), pszczółki (bzzz, bzzzz) w 
zależności od tego jaki obrazek pokazuje rodzic. Wybierzemy się na koncert, na 
którym to Wy będziecie artystami, a Wasz Rodzic dyrygentem. Patrzcie na rodzica – 
jaki obrazek zwierzątka pokaże taki odgłos wydajcie, a jak pokaże wszystkie 
zwierzątka to postarajcie się szybciutko wypowiedzieć wszystkie odgłosy po kolei.

4.Zabawa ruchowa „Żabki ”. Dziecko rozkłada gazety po całym pokoju. Słuchając 
muzyki skacze jak żabka. Na hasło „kałuże” przeskakuje obiema nogami przez gazety 
„kałuże”, na hasło „kamienie” biegają wkoło gazety, uważając aby nie potknąć się o 
kamień. Do zabawy polecam muzykę: https://www.youtube.com/watch?
v=u0sql4bx4PI

https://www.youtube.com/watch?v=u0sql4bx4PI
https://www.youtube.com/watch?v=u0sql4bx4PI


5. Odnajdywanie 10 różnic na dwóch wiosennych obrazkach 



6. Pląs „Jam jest żabka”.

Jam jest żabka
Tyś jest żabka

My nie mamy nic takiego.
Jedna łapka druga łapka

Skrzydełka żadnego.
Uła – kła – kła/bis

My nie mamy nic takiego
Jedna łapka
Druga łapka

Skrzydełka żadnego.

Spróbujcie zilustrować ruchem treść piosenki. 

7. Ćwiczenie odprężające (wg Denisona).

Dzieci w siadzie skrzyżnym składają dłonie tak, aby dotykały się czubkami palców; 
oddychają głęboko przez ok. 30 sekund.

Pozdrawiam serdecznie życząc miłej zabawy

p. Paulina 


