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WIOSNA 

Temat tygodnia: W marcu jak w garncu, kwiecień plecień... 

Ćwiczenia: 

Wszystkie ćwiczenia proszę wykonywać codziennie, cierpliwie, systematycznie. Pracujemy 

teraz nad SŁUCHEM, DOTYKIEM i ŚWIADOMOŚCIĄ WŁASNEGO CIAŁA. 

• przeczytanie opowieści ,,Marcowy spacer,, 

• masaż dłoni z zastosowaniem oliwki zapachowej, 

• zabawa paluszkowa ,,Rodzinka,, ,,Wiosenna burza,, 

• wysłuchanie piosenki pt. ,,Kasza marcowa,,  

https://www.youtube.com/watch?v=mSGgJIbdWO8, 

• słuchanie grzmotu i deszczu  https://www.youtube.com/watch?v=5JBsAPRJeBY 

• elementy metody M.i Ch. Knillów  https://www.youtube.com/watch?v=Ufv390ritYM 

 

Opowieść „Marcowy spacer” 

 Pewnego dnia Ola wyjrzała przez okno. Pomyślała, jaka piękna pogoda, chyba 

wybiorę się na spacer. Na dworze świeciło słońce, a niektóre dzieci zaczęły jeździć na 

rowerkach. Ubrała czapkę, kurtkę i postanowiła pójść do parku. Spacerując oglądała pąki na 

drzewach, zieleniącą się trawkę. Rozpięła kurtkę, zdjęła czapkę, bo było jej ciepło. Nagle, w 

oddali zauważyła ciemną chmurna niebie. Och, chyba będzie padało. Lepiej wrócę do domu. 

Poczuła jak zaczyna wiać coraz silniejszy wiatr. Chciała nałożyć czapkę, ale wiatr zerwał ją z 

głowy dziewczynki. Poczuła też mokre krople na twarzy. Postanowiła wracać, gdyż chmury 

były coraz ciemniejsze a wiatr coraz silniejszy. Po powrocie do domu, usiadła przy oknie i 

obserwowała. To padał deszcz, to śnieg, wiatr przeganiał chmury zza których zaglądało 

słoneczko. Tak na zmianę, raz to raz tamto. Tyle wydarzyło się w ciągu dzisiejszego dnia. No 

cóż , w marcu jak w garncu, pomyślała Ola. 

 

,,Marcowe pogody,, B.Forma 

Wymieszał miesiąc marzec pogodę w garze, 

Ja wam tu zaraz wszystkim pokażę. 

Włożę troszeczkę deszczu, słoneczka promieni, 

Domieszam powiew wiatru ciepłego, 

Smutno, by w marcu było bez niego, 

Śniegu i burzy jeszcze troszeczkę dodam, 

Będzie prawdziwa marcowa pogoda. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mSGgJIbdWO8
https://www.youtube.com/watch?v=5JBsAPRJeBY
https://www.youtube.com/watch?v=Ufv390ritYM


 

 Rodzinka (dotykamy kolejno paluszków dziecka, zaczynając od kciuka) 

Ten duży –to dziadziuś, 

A obok –babunia, 

Ten w środku-to tatuś, 

A przy nim-mamunia. 

A to jest-dziecinka mała, 

A to –moja rączka cała. 

Wiosenna burza. 

Pada deszczyk, pada, pada, 

(uderzamy palcem o podłogę lub o stolik) 

coraz prędzej z nieba spada. 

(Przebieramy wszystkimi palcami.) 

Jak z konewki woda leci, 

(uderzamy całymi dłońmi o podłogę) 

A tu błyskawica świeci... 

( Klaszczemy w dłonie nad głową.) 

Grzmot !!! 

(uderzamy piąstkami o podłogę.) 

 

Po zajęciach po południu słuchamy muzyki relaksacyjnej z poprzedniego tygodnia i sami się 

relaksujemy :) 

 

Zadanie plastyczne na ten tydzień czyli USPRAWNIANIE MANUALNE: 

w pt 27 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Teatru, jak Państwo wiecie 

wychowanie przez sztukę jest bardzo ważne dlatego prosiłabym o wykonanie 

WYMARZONEGO TEATRU, wraz z dziećmi wykonujecie co tylko przyjdzie Państwu do 

głowy związane z teatrem, używając wszystkich dostępnych materiałów, mogą to być 

rysunki, makiety, pacynki, rekwizyty, wszystko tak naprawdę co powinno znaleźć się w 

wymarzonym teatrze ;) 

Czekam na fotorelacje z zajęć i zdjęcia teatrzyków (będziemy wrzucać na fejsa) 

Miłej pracy... 


