
PROPOZYCJE NA PRACE Z DZIECKIEM PODCZAS PRZERWY ZAMKNIECIA PRZEDSZKOLA  W GRUPIE 

SMERFÓW 

TEMAT: ZWIERZĘTA NASZYCH PÓL I LASÓW 

PONIEDZIAŁEK 

Co słychać w lesie? – słuchanie wiersza  Pracowite pszczółki” 

 

Pszczoła to jest owad mały, ale za to doskonały. 

Ona w ulu dom swój ma i pracuje tam co dnia. 

Zapyla kwiaty, ciężko pracuje, ludzi miodkiem obdarowuje. 

W lesie, w powietrzu czy też na łące, 

możemy spotkać pszczółek tysiące. 

Ciągle latają, nektar zbierają i wiele siły do pracy mają. 

Z zebranym nektarem, z zachwytu wielkiego, 

wracają pszczółki do domu swojego. 

Każda to pszczółka jest pracowita, żadna nie próżnuje, 

produkuje dla nas miodek i ciężko pracuje. 

A my miodek ten lubimy, szybko go zjadamy, 

przez co zdrowsi się czujemy i dobre humory mamy. 

 

AUTOR: Olga Adamowicz 

 

Słuchanie piosenki W lesie.     

 

1. Lubię spacerować po lesie zielonym, 

 obserwować żuki, biedronki i pszczoły. 

 Kwiatkiem się zachwycić, spróbować poziomkę, 

 słuchać, jaki piękny las nam daje koncert. 

Ref.: Las tak pięknie szumi – szu, szu, szu, szu, szu, 

 strumyk wody toczy – chlupu, chlupu, chlup. 

 Pszczoły, osy bzyczą – bzy, bzy, bzy, bzy, bzy, 

 ptaszek gdzieś zaśpiewa – tirli, tirli, li. 

 Kukułeczka kuka – kuku, kuku, kuku, 

 dzięcioł w drzewo stuka – stuku, stuku, stuk. 

 Cicho jeż przemyka – tupu, tupu, tup. 

 Leśna gra orkiestra, leśny śpiewa chór. 



 Leśna gra orkiestra, leśny śpiewa chór. 

2. Tu rosną paprocie, tam mech, jak dywanik, 

 i leśne jeżyny, i słodkie maliny. 

 Pod listkiem się schował muchomor czerwony, 

 białymi kropkami pięknie przystrojony. 

Ref.: Las tak pięknie szumi… 

Dzieci odpowiadają na pytania dotyczące tekstu 

 

WTOREK 

Plaster miodu – zajęcia plastyczne -malowanie dowolną technika  

 

• wykonuje plaster miodu, wycina i koloruje sylwetę pszczoły 

https://www.google.com/search?q=pszczo%C5%82a+kolorowanka&rlz=1C1SQJL_plPL834PL8

34&oq=pszcz%C3%B3%C5%82ka-

+kolorowanka&aqs=chrome.1.69i57j0l7.27412j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

 

• Odkrywanie litery u: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. 

• Układanie schematów i modeli słów: ule, Ula.  

https://www.google.com/search?q=litera+u+pisana&rlz=1C1SQJL_plPL834PL834&oq=literka+u&a

qs=chrome.4.69i57j0l7.9299j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF 

 

ŚRODA 

Leśne zebranie – gra planszowa 

https://www.google.com/search?q=gra+planszowa+dla+dzieci-+diy-

+ZR%C3%93B+TO+SAM&rlz=1C1SQJL_plPL834PL834&oq=gra+planszowa+dla+dzieci-+diy-

+ZR%C3%93B+TO+SAM&aqs=chrome..69i57j33.42578j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

Kopiec kreta – budowanie z plasteliny  lub masy solnej kopca  

https://www.osesek.pl/przepis-na-mase-solna-i-inne-domowe-masy-plastyczne-dzieci-beda-

zachwycone.html 

• Zabawa ruchowa z elementem czołgania się – Zając w kryjówce. 

 

 

CZWARTEK 

Motoryka mała - ćwiczenia. Co zamiast szlaczków? … kolorowanek? 

https://www.google.com/search?q=litera+u+pisana&rlz=1C1SQJL_plPL834PL834&oq=literka+u&aqs=chrome.4.69i57j0l7.9299j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF
https://www.google.com/search?q=litera+u+pisana&rlz=1C1SQJL_plPL834PL834&oq=literka+u&aqs=chrome.4.69i57j0l7.9299j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF


www.babyboom.pl/przedszkolak/cwiczenia/motoryka-mala-cwiczenia-co-zamiast-szlaczkow-

i-kolorowanek 

Zabawy badawcze  

http://www.zainspiruj-malucha.pl/malowanie-na-mleku/ 

 

PIĄTEK 

Wiosenne zagadki matematyczne 

https://www.google.com/search?q=wiosenne+zagadki+matematyczne&rlz=1C1SQJL_plPL834PL834&

oq=wiosenne+zagadki&aqs=chrome.2.69i57j0l7.8821j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

Bawiąc się -ćwiczymy rączkę 

https://pl.pinterest.com/pin/809099889285990797 

 

 

PROPOZYCJE ZABAW RUCHOWYCH 

 

 

 

• Zabawa ruchowa z elementem czołgania się – Zając w kryjówce. 

• Zabawa ruchowa z elementem rzutu – Dzwonek. 

• Zabawa ruchowa z elementem współdziałania – Stopa do stopy. 

• Zabawa ruchowa kształtująca spostrzegawczość i refleks – Myszki, do norki. 

• Zabawa ruchowa z piłką – Polowanie na piłkę. 

• Zabawa ruchowa pobudzająco-hamująca – Wesołe wiewiórki.  

• Zabawa bieżna z elementem współdziałania – Do drzewa i z powrotem. 

• Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Jaskółki. 

 

 

 

MARZEC- III TYDZIEŃ 

MARCOWA POGODA 

 

PONIEDZIAŁEK 

Witaminy a przedwiośnie 

• Założenie zielonego ogródka. 

 

Słuchanie piosenki  Żartowniś marzec 

"Żartowniś marzec" (sł. i muz. K. Gowik) 



 

1.Idzie marzec poprzez pola i łąki podmokłe, a ubranie ma od deszczu całe mokre. 

Gwiżdże sobie wesolutko, skacze tak radośnie! tu napsoci, tam napsoci swojej cioci wiośnie! 

 

Ref.: W marcu, w marcu jest jak w garncu, 

Taki pogodowy sos! 

Kto nie wierzy ten dostanie prztyczka w nos! 

Kap, kap, kap, kap – deszcz. 

Ciap, ciap, ciap, ciap – śnieg. 

Puk, puk, puk, puk – grad. 

Uuuuu – wiatr! 

2.Wiosna wzięła się pod boki, dzieci jest jej szkoda. 

 Oj, ty marcu łobuziaku, co to za pogoda! 

Dzieci chcą iść do ogrodu, chcą iść na spacerek. 

Przydałby się promyk słońca i ciepły wiaterek. 

Ref.: W marcu, w marcu … 

WTOREK 

WPROWADZENIE LITERY - Odkrywanie litery c: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej układanie z 

poznanych liter dowolnych wyrazów 

 

https://www.google.com/search?q=litera+c+karty+pracy&rlz=1C1SQJL_plPL834PL834&oq=literka+

c&aqs=chrome.5.69i57j0l7.30712j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

Wesoła cebula – zajęcia plastyczne/ kredka, farby/ 

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_plPL834PL834&ei=C6N4XpfJFdXjmwXb94yoDA&q=ce

bulka+kolorowanka&oq=cebulka+kolo&gs_l 

 

ŚRODA 

Psotny marzec – słuchanie wiersza E. Stadt Müller Pokaż, pokaż, marcu, co tam mieszasz w 

garncu.  

 

Wiersz E. Stadtmüller Pokaż, pokaż, marcu, co tam mieszasz w garncu. 

 

 

– Pokaż, pokaż, marcu, 

co tam mieszasz w garncu. 

– Mieszam śniegi, mieszam deszcze, 

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_plPL834PL834&ei=C6N4XpfJFdXjmwXb94yoDA&q=cebulka+kolorowanka&oq=cebulka+kolo&gs_l
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_plPL834PL834&ei=C6N4XpfJFdXjmwXb94yoDA&q=cebulka+kolorowanka&oq=cebulka+kolo&gs_l


więc na świecie zimno jeszcze. 

Szarobure dni, 

a wiosenka śpi. 

– Pokaż, pokaż, marcu, 

co tam mieszasz w garncu. 

– Chociaż chłodno jest na razie, 

już na wierzbach kwitną bazie, 

słońce uśmiech śle. 

Wiosno, pospiesz się! 

– Pokaż, pokaż, marcu, 

co tam mieszasz w garncu. 

– Już dokoła pachnie wiosną, 

a mnie w garncu kwiatki rosną 

oraz kiełki zbóż, 

kwiecień już tuż-tuż. 

Wierzbowe bazie – praca plastyczna.  

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_plPL834PL834&q=wierzba+bazie+kolorowanka&tbm=i

sch&chips=q:wierzba+bazie+kolorowanka,online_chips:bazie+kotki&sa=X&ved=2ahUKEwiG5NWAx7

DoAhUCjosKHfBcAZoQgIoDKAN6BAgKEAc&biw=1366&bih=657 

CZWARTEK 

 

SŁUCHANIE WIERSZA 

"Nareszcie wiosna"  

Przyszła do nas wiosna – słoneczna, radosna. 

Budzi kwiaty, budzi drzewa, ze skowronkiem śpiewa.  

Przywitała ptaki, bo właśnie wróciły, 

gdy się tylko dowiedziały, że już nie ma zimy.  

Wiosennym deszczykiem kaczeńce  podlewa 

i przygląda się radośnie listeczkom na drzewach.  

Teraz budzi żabki, pszczoły i chrabąszcze, 

tańczy razem z motylami na kwiatowej łące.  

.Woła do niedźwiedzia: „Wstawaj, misiu, wstawaj! 

Już wiosenne kwiaty kwitną, zielenieje trawa!” 

I dzieci łaskocze słońca promieniami. 

Chodźcie, dzieci, chodźcie, dzieci z wiosną się pobawić.  

 

FIGURY PRZESTRZENNE- MATEMATYKA W ZABAWIE 

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_plPL834PL834&q=wierzba+bazie+kolorowanka&tbm=isch&chips=q:wierzba+bazie+kolorowanka,online_chips:bazie+kotki&sa=X&ved=2ahUKEwiG5NWAx7DoAhUCjosKHfBcAZoQgIoDKAN6BAgKEAc&biw=1366&bih=657
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_plPL834PL834&q=wierzba+bazie+kolorowanka&tbm=isch&chips=q:wierzba+bazie+kolorowanka,online_chips:bazie+kotki&sa=X&ved=2ahUKEwiG5NWAx7DoAhUCjosKHfBcAZoQgIoDKAN6BAgKEAc&biw=1366&bih=657
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_plPL834PL834&q=wierzba+bazie+kolorowanka&tbm=isch&chips=q:wierzba+bazie+kolorowanka,online_chips:bazie+kotki&sa=X&ved=2ahUKEwiG5NWAx7DoAhUCjosKHfBcAZoQgIoDKAN6BAgKEAc&biw=1366&bih=657


https://mojedziecikreatywnie.pl/2019/04/nauka-figur-geometrycznych-w-zabawie/ 

 

PIĄTEK 

 

DEKORACJE WIOSENNE 

https://www.e-szkrab.pl/5-pomyslow-wiosenne-dekoracje-zrobione-wraz-dzieckiem/ 

RODZINNE ZABAWIANKI 

https://open.spotify.com/album/61lfgOtZtoj7KU9nEJ5CYT 


