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                                        „Kolor wiosny” 

1. Zabawa na powitanie.
Witamy się z dzieckiem piosenką pt.: „Wszyscy są, witam was”- https://www.youtube.com/watch?
v=h9wMpq8kqkA (załącznik nr 1)

2.  Wprowadzenie w tematykę zajęć w oparciu o list od Pani Wiosny (załącznik nr 2).
Przeczytanie dziecku listu oraz wytłumaczenie jakiego koloru będziemy dzisiaj szukać. 

3.  „Zielone podarunki dla Pani Wiosny” – wyszukiwanie w pokoju zielonych przedmiotów, zabawek 
oraz obrazków (załącznik nr 3), gromadzenie ich w jednym miejscu.

4. Zabawa przy piosence pt.: „Idzie do nas wiosna”- https://www.youtube.com/watch?
v=qoAwQ9WCWSM (załącznik nr 4)
Możemy wspólnie tańczyć, machając zielonymi wstążkami zrobionymi z bibuły, krepy.

5. „Czary-mary”- otrzymywanie koloru zielonego przez łączenie barw żółtej i niebieskiej
z równoczesnym wymawianiem rymowanki z różnym natężeniem głosu (załącznik nr 5).

6. Praca plastyczna „Zielona sukienka dla Pani Wiosny” –  malowanie sukienki Pani Wiosny zieloną 
farbą plakatową uzyskaną przy wcześniejszym zadaniu. (załącznik nr 6)

7.  Relaksacja. Dziecko kładzie się na brzuchu a rodzic wykonuje masaż mówiąc przy tym wierszyk 
(załącznik nr 7).

8.  Zakończenie zajęć.
Podziękowanie dziecku za wspólną zabawę. 
Mam nadzieję, że przygotowane przeze mnie zajęcia umiliły Państwu czas spędzony w domu. 
Zachęcam również do poszukiwania oznak wiosny podczas spaceru. 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA
https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA
https://www.youtube.com/watch?v=qoAwQ9WCWSM
https://www.youtube.com/watch?v=qoAwQ9WCWSM


ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1- tekst piosenki na powitanie

Wszyscy są, witam Was, zaczynamy - już czas!

Jestem ja, jesteś Ty. Raz, dwa, trzy!

Załącznik nr 2- list od Pani Wiosny

Kochane dzieci, Wam się przedstawię,
ja jestem Wiosna, co mieszka w trawie.
Przychodzę do Was zaraz po zimie,
gdy tylko mróz i śnieg biały minie.

Niestety problem mam bardzo duży,
zgubiłam mój kolor w długiej podróży.
Kolor zielony, to chyba wiecie,
kolor zielony - najpiękniejszy w świecie !

Imię me Wiosna, zawód – malarka,
maluje świat w kolorze kanarka.
Zima się kończy, pracę zaczynam
a zielonego jak nie mam tak, nie ma.

Dlatego proszę Was dzieci o pomoc,
pomóżcie mi znaleźć mą barwę zieloną.
Muszę zielone pomalować dróżki,
drzewa, krzewy i polnego konika nóżki.

Żabki, co w stawie kumkają wesoło,
trawki, co pięknie pachną w około.
Prośbę więc mą ponownie powtarzam
i Was dzieci serdecznie pozdrawiam. 



Załącznik nr 3- zielone obrazki

Załącznik nr 4- piosenka pt. „Idzie do nas wiosna”

1.Kiedy wiosna przyjdzie do nas roześmiana i zielona
Wtedy z wiosną wszystkie dzieci zaśpiewają tak:

Ref.: Zielona trawa, zielony mech
Zielona żaba rechu-rechu-rech

2.Rośnie trawa rosną listki rosną z wiosna dzieci wszystkie
Przyfrunęły już bociany i klekocą tak:

Ref.: Zielona trawa, zielony mech
Zielona żaba rechu-rechu-rech



3.W lesie kwitnie już zawilec obudziły się motyle
A wieczorem nad łąkami słychać żabi śpiew:

Ref.: Zielona trawa, zielony mech
Zielona żaba rechu-rechu-rech 

Załącznik nr 5- rymowanka

„Czary- mary, czary- mary,
niech się spełnią nasze czary.
Hokus- pokus, dzień radosny
mamy tutaj kolor wiosny”



Załącznik nr 6- karta pracy „Pani Wiosna”



Załącznik nr 7- wierszyk do masażu

,, Biedroneczka mała 

po trawce biegała.

Nóżkami tupała,

rączkami machała.

Potem się ślizgała

do góry i w dół.

W kółko się kręciła

i piłką bawiła.

Gdy deszcz zaczął padać,

pod listkiem się skryła

I bardzo zmęczona

spać się położyła”.


