
 

Propozycja zajęć 

dla 4-latków 

23.03-27.03.2020 

Tematyka tygodnia: Nadeszła wiosna 4 LATKI 

 

 

PONIEDZIAŁEK  

 

Słuchanie wiersza „Przybycie wiosny” – Bożena Forma  

 

Spojrzał w okno mały Paweł, a w ogrodzie wiosna,  

świeżą trawkę, przebiśniegi w koszu nam przyniosła.  

Obudziła pąki kwiatów w parku i ogrodzie.  

Zapomnijcie moi mili o śniegu i chłodzie.  

Pożyczyła od słoneczka garść ciepłych promieni,  

gdy ogrzeję nimi ziemię, świat się zazieleni 

 

Rozmowa na temat wiersza. 

Co  zobaczył Paweł? 

Co przyniosła wiosna? 

Co zrobiła wiosna? 

Jak się zmieni świat na wiosnę? 

 

ZAGADKI: 

 

W czerwonych butach po łące chodzę 

Czasem przystanę na jednej nodze 

Łypnę okiem, przekrzywię głowę 

Czy już śniadanie dla mnie gotowe? (bocian) 

 

Tu cytrynek, tam paź królowej 



Wszędzie piękne, kolorowe 

Lekko unoszą się nad łąką 

Gdy tylko zaświeci słonko (motyl) 

 

Skaczą po łące, pływają w wodzie. 

Z bocianem żyją w ciągłej niezgodzie. (żaba) 

 

W kropki mam spódnicę, 

chętnie zjadam mszyce. (biedronka) 

 

WTOREK 

 

Bazie – kotki – ćwiczenia w liczeniu  

 

Umieszczamy w dwóch wazonach gałązki z baziami wierzbowymi: w jednym trzy, a w drugim cztery. 

Dzieci liczą gałązki w jednym wazonie. Umieszczają przy nim kartonik z odpowiednia liczbą krążków. 

Potem liczą gałązki w drugim wazonie i  też umieszczają przy nim kartonik z odpowiednią liczba  

krążków. Porównują liczbę gałązek w wazonach: określają, gdzie jest więcej gałązek, a gdzie mniej,  

o ile więcej, o ile mniej.  

Dokładamy do wazonu po jednej gałązce z baziami. Dzieci liczą gałązki w tym wazonie, gdzie były  

trzy gałązki, i zamieniają kartonik z krążkami, dając teraz nowy, z czterema krążkami.  

Pytanie 

Ile gałązek z baziami było w tym wazonie? 

Ile dołożyliśmy? 

Pokażcie mi 4 palce. Dołóżcie jeden palec. Policzmy wspólnie jeden, dwa, trzy, cztery, pięć.  

ATERAZ POLICZCIE SAMI.  

 

ŚRODA 

Nauka piosenki : „ Kle, kle, boćku, kle, kle” 

 

Kle, kle boćku, kle, kle. 

Witaj nam bocianie. 

Łąka ci szykuje, 



łąka ci szykuje 

żabki na śniadanie. (bis) 

Kle, kle boćku kle, kle. 

Usiądź na stodole. 

Chłopcy ci zrobili, chłopcy ci zrobili 

gniazdo w starym kole. (bis) 

Kle, kle boćku kle, kle. 

Witamy cię radzi. 

Gdy zza morza wracasz, gdy zza morza wracasz 

wiosnę nam prowadzisz. (bis) 

 

CZWARTEK 

Witaj, panie bocianie 

• Bocian – uzupełnianie rysunku płatkami kosmetycznymi, oraz wyklejanie kuleczkami  

z bibuły. 

 



  

 

 

 

 

 



PIĄTEK 

 Zabawy ruchowe - Kwiaty rosną.  

Dzieci, w siadzie podpartym naśladują nasionko. Potem, na hasło kwiatek rośnie, powoli 

podnoszą się do góry, aż do wyprostu, i wyciągają ręce do góry.  

 Zabawy dowolne kształtujące prawidłową postawę ciała. 


