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TEMAT KOMPLEKSOWY NA MIESIĄC MARZEC/ KWIECIEŃ 

„ WIOSENNE SPRZĄTANIE’’ 

 

Termin: 30.03.2020 -03.04.2020 

CEL GŁÓWNY: rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy, jako 

wymiany informacji. 

  

Zabawa tropiąca utrwalająca orientację przestrzenną „ Konewka’’. 

Rodzic ukrywa w dowolnym miejscu konewkę. Następnie podaje 

wskazówki, jak dojść do schowanego przedmiotu, np.: dwa kroki do 

przodu, jeden krok w lewo itp. 

Zabawa naśladowcza „ Podskocz tak jak ja’’. 

Rodzic prezentuje skoki. Zadaniem dziecka jest oddanie takiej samej 

liczby skoków. 

Zajęcie rozwijające orientację przestrzenną: Wiosenny labirynt’’ z 

wykorzystaniem kartki z bloku A4. 



Cel zajęcia: rozwijanie orientacji na kartce papieru oraz wyobraźni 

przestrzennej. 

Na kartce papieru w prawym dolnym rogu dziecko rysuje grabie. 

W lewym górnym rogu kartki dziecko rysuje grządki.  

Następnie rysuje dowolnie biegnące linie, z jedną drogą biegnącą od 

grabi do grządek. 

Zabawa rozwijająca wyobraźnię przestrzenną „ Labirynt z klocków’’. 

Dziecko układa klocki w taki sposób, aby zbudować labirynt. 

 

 

 

Konewka 

Karta pracy- rozwijanie sprawności grafomotorycznych poprzez 

malowanie konewki farbami. 

 



 



Zabawa naśladowcza rozwijająca ekspresję ruchową „ Wiosenny 

wiatr ‘’. Dziecko naśladuje wiosenny wiatr. 

Zabawa oddechowa „ Piórko’’. 

Dziecko dmucha na piórko lub inną lekką rzecz, tak, aby dotarło ono 

do wyznaczonego miejsca. 

Praca plastyczna „ Pieczątkami z ziemniaka’’ 

Wycinanie z pomocą rodziców kształtów z ziemniaków, malowanie je 

farbą i stemplowanie na kartkach dowolnych kompozycji. 

Zabawa naśladowcza: „Moje zwierzątko porusza się tak’’ 

Rodzic naśladuje ruchami ciała i odgłosami dowolne zwierzę. Dziecko 

odgaduje nazwę zwierzęcia i odwzorowuje czynności rodzica. 

 

Zajęcie z wykorzystaniem tekstu literackiego „ Bez wody nie byłoby 

życia’’. 

Cele: wrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu, rozwijanie 

logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na 

określony temat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opowiadanie U.Piotrowskiej „ Bezcenny podarunek’’. 

  

 

 



 

Rozmowa na temat treści opowiadania. Pytania pomocnicze: 

 - W co bawił się Tygrysek? 

- Dlaczego Trampolinkowi nie spodobała się zabawa Tygryska? 

- Jaki najcenniejszy dar otrzymała królewna od księcia? 

- Co ukryte było w karafce? 

- Dlaczego książę ofiarował królewnie taki da 

 Pogadanka o wodzie. Rodzic wspólnie z dzieckiem ustala, w jaki 

sposób można ją oszczędzać. 

 

Zabawa z wykorzystaniem dowolnego instrumentu lub przedmiotu 

wydającego dźwięk. Dziecko wystukuje dowolny rytm uderzając 

opuszkami palców o instrument lub wybrany przedmiot( drewniany 

klocek, metalowa łyżka). 

 

Zajęcie społeczne „ Pomagamy rodzicom’’ 

Cel: budzenie ciekawości poznawczej. 

Karta pracy: „ Wiosenne porządki’’. 

Dziecko nazywa czynności i przedmioty przedstawione na ilustracji 

związane z domowymi pracami porządkowymi: środki czystości- 

rozmowa z dziećmi na temat zachowania ostrożności podczas 

sprzątania, np.: korzystanie z rękawiczek. 

Dziecko pomaga rodzicowi podczas wykonywania prostych prac 

domowych z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

 

  





Zabawa orientacyjno – porządkowa „Raz, dwa, trzy – zastygasz ty!’’ 

Dziecko porusza się w dowolnych kierunkach. 

Na sygnał dziecko zatrzymuje się, zastyga w bezruchu i przyjmuje 
wybraną pozę.  

 Zabawa „ Puzzle’’ 

Dziecko rysuje dowolny przedmiot związany z domowymi 

porządkami. Następnie przecina rysunek na cztery części. Układa 

otrzymane puzzle. 

Zabawa logopedyczna „ Wiosenne porządki’’ 

Wyobraźmy sobie, że wnętrze naszej buzi to duży, umeblowany, 

dwupiętrowy dom. 

Pierwszy krok: otwieramy wszystkie okna i wietrzymy pokoje 

(nabieramy dużo powietrza i policzkami przepychamy je raz w lewą, a 

raz w prawą stronę, po czym powoli wypuszczamy powietrze na 

zewnątrz buzi robiąc długie psss). 

Drugi krok: wycieramy kurze z półek i myjemy podłogę najpierw na 

pierwszym piętrze ( językiem szorujemy wewnętrzną i zewnętrzną 

powierzchnię górnych zębów). 

Trzeci krok: wycieramy kurze z półek i myjemy podłogę na drugim 

piętrze ( językiem szorujemy wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnię 

dolnych zębów). 

Czwarty krok: wyrzucamy śmieci zalegające w naszej piwnicy ( 

energicznie wysuwamy język na zewnątrz buzi i chowamy do środka) 

Każdą czynność powtarzamy kilkakrotnie. 

 

 

 



Ćwiczenie słuch fonematycznego – rozwijanie analizy i syntezy 

słuchowej wyrazu. 

 Wyróżnianie pierwszej i ostatniej głoski w słowie, dzielenie na sylaby. 

Wybrzmiewanie wszystkich głosek w prostych słowach. 

( mop, okno, sok, mama, tata, oko, rama) 

 

Zajęcie z zakresu wspomagania rozwoju mowy z wykorzystaniem 

wiersza A Frączek „ Łamaga’’ 

Cel: doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu. 

WIERSZ  

„Łamaga” 

Pięć razy dziennie wpada w opały! 

Zjadł przez pomyłkę swoje sandały, 

zabłądził w głuszy, zgubił się w tłumie, 

gdy gnał na łyżwach, złapał gumę, 

a kiedy grabił – łopatę złamał, 

potem ją masłem sklejał do rana. 

Złowił na wędkę kubeł kłopotów, 

smażył na słońcu jabłka z kompotu, 

połknął łyżeczek złoconych osiem, 

a ciocię Łucję pomylił z łosiem. 

Chociaż podloga go w łydki łechce, 

to się dołóżka położyć nie chce, 

bo gdy łamaga jak suseł zaśnie, 

łóżko niechybnie pod nim łup!... 



trzaśnie. 

 

Zabawa słowna „ Coś na ł ( lub z ł)” 

Podawanie słów rozpoczynających się na ł lub z ł. 

Wstążkowe Ł – chodzenie stopa za stopą po kształcie litery. 

 

Zajęcie umuzykalniające „ Domowe muzykowanie’’ z 

wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku ( garnek, 

pokrywka, drewniana łyżka). Za pomocą tych przedmiotów dziecko 

wystukuje wymyślony przez siebie rytm: stu- ku, pu –ku, stu- ku, pu – 

ku, ka- pu, ka –pu, ka-pu, szu- ru, bu- ru, szu-ru, bu –ru. 

Zabawa „ Rozgrzewka ogrodnika”. 

 Dzieci poruszają się w różnych kierunkach przy muzyce. Na każdą 

przerwę w muzyce wykonują ruchy, naśladują następujące czynności: 

grabienie grządki, sadzenie nasion, podlewanie konewką. 

 

Zabawa rozwijająca spostrzegawczość, „ Czego brakuje?’’ 

Rodzic układa pięć przedmiotów, np.: piłkę, książkę, maskotkę, 

klocek, samochód. Następnie przykrywa je materiałem i zabiera jeden 

przedmiot. Po odkryciu dziecko wskazuje, który przedmiot zniknął i 

gdzie powinien on się znajdować. 

 

 

 

 

 



 

Zajęcie plastyczne „Jak sobie poradzić z brudnymi ubraniami?’’ z 

wykorzystaniem rymowanki. 

Cel: usprawnianie małej motoryki, kształtowanie kreatywności. 

 

Rymowanka: 

„ Pralka’’ 

W łazience stoi pralka 

w której wyprana była moja lalka. 

Pewnego dnia zabrałam lalkę na wycieczkę, 

a lalka wskoczyła do błota 

i wybrudziła sukieneczkę. 

Cała była brudna i nieszczęśliwa, 

dlatego mama do pralki ją włożyła. 

Kąpała się tam godzinę, 

a gdy wyschła,  

miała uśmiechniętą minę! 

 

 

Omówienie treści rymowanki. Pytania: 

 - Kiedy dorośli używają pralki? 

- Co do niej wsypują lub wlewają? 

- Jakie są kolejne etapy prania? 

 



 

Praca plastyczna. 

Dziecko koloruje w dowolny sposób kontury pralki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa naśladowcza „ Pralka’’ 

Dziecko wydaje odgłosy, dokładając ruch rąk imitujący bęben pralki 

podczas różnych etapów prania. 



 

Praca plastyczna „ Miotła’’ 

Etapy pracy: wycięcie z kolorowego papieru kija i dołu szczotki, 

naklejenie tych elementów na karton. Doklejenie ze skrawków 

kolorowego papieru okruchów śmieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolorowanka „ Pomagam rodzicom’’ 



 



Grupa IIIA i IIIB 

Nauka języka angielskiego  

What is it? – Co to jest? 

This it a … - to jest… 

a flower – kwiatek 

a dog – pies 

a cat – kot 

a frog – żaba  

a ball – piłka. 

 

 

 

 

 

Proszę Państwa. Na stronie www.miniminiplus.pl/rybka-

minimini/gry/wiosenne-porządki znajdują się gry dla dzieci 

rozwijające kreatywne myślenie i wyobraźnię oraz wdrażające do 

dbania o nasze środowisko.( „Wiosenne porządki’’, „Mały ogrodnik ‘’) 

 

http://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/wiosenne-porządki
http://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/wiosenne-porządki

