
Dzień dobry.  

To już drugi dzień naszego wirtualnego przedszkola i oczywiście kilka propozycji mające na celu 

uatrakcyjnić  ten czas. 

SMERFY uczymy się piosenki na pamięć o konieczności mycia rąk (zamieściłam link) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=4zeXmv2zPGs&feature=emb_log 

 i równocześnie zapraszam dzieci do wysłuchania i obejrzenia  audycji AKADEMII MAJKI Jeżowskiej 

BABY DANCE 

TAŃCE I HULAŃCE DLA NAJMŁODSZYCH DZIECI DO 6 R.Ż. 

  

Wtorek 17.03 godz. 10.30  

https://livewebinar.com/173-236-190/7fe34a54ff60b10f11a90a114e519549 

 

Smerfne zadania specjalne na wtorek: 

1. Zaczynamy tak jak w przedszkolu od piosenki z pokazywaniem  dzieci  ją znają i uwielbiają, ale bawi 

się cała rodzina  (zapewniam śmiechu będzie, co niemiara) 

2.  Dzieci uwielbiają wycinać. Od dłuższego czasu ćwiczymy tą umiejętność.  Przesyłam Państwu 

gotowe wzory dla dzieci do wycinania . 

3. Przesyłam  również proste ćwiczenia  graficzne do wykorzystania w wolnej chwili. 

4. Mamy marzec jest to świetna okazja do porozmawiania z dzieckiem na temat zwiastunów wiosny.  

Przesyłam Państwu prezentację PowerPoint na ten temat. 

5. Zadanie dodatkowe „ Rysujemy postać Pani Wiosny”. 

Dziękuję za liczne relacje z zadań w grupie facebookowej , jak i na Messenger  to bardzo miłej 

oczywiście czekam na kolejne (choć nie ukrywam iż chciałabym ze Smerfami spotkać się w realu) 

Życzę dużo zdrowia i miłej zabawy, pozdrawiam Bożena Mroczek 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=4zeXmv2zPGs&feature=emb_log
https://akademiamajkijezowskiej.us19.list-manage.com/track/click?u=5487f1a1270227ac62aeaaf01&id=933d03392a&e=90fdfacbb0
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pszczoła 



  

kwiatek kwitnącej wiśni 



  

hiacyntowce 



  

pąki 



  

bazie 
 



  

pisklę 



  

krokusy 
 



  

żonkile 
 



  

owieczka 



  

gniazdo 
 



  

prymulki 



  

wracające ptaki 
 



  

przebiśnieg 
 



  

kijanki 
 



  

czosnek niedźwiedzi 







  

Wiosna 
Wiosna jest jedną z czterech pór roku. 

wiosna lato jesień zima 



  

Miesiące i pory roku 
Wiosną mamy trzy miesiące: marzec, kwiecień i maj. Wiosna przychodzi 
po zimie i przed latem. 

Poniższe koło pokazuje różne pory roku i 
miesiące. 
• Czy widzisz miesiące wiosny? 
• Jakie jeszcze pory roku możesz 

rozpoznać? 
• Która pora roku jest Twoją ulubioną? 



  

Wiosna dookoła świata 
Wiosna występuje w różnych miesiącach 
w zależności od tego, gdzie jesteś na 
świecie. 
 
Na przykład w Australii, wiosna 
występuje we wrześniu, październiku i 
listopadzie. 
 
Ludzie w tym kraju doświadczają pory 
roku odwrotnie niż my w Europie. 
 
Kiedy w Europie jest zima, w Australii 
jest lato.  
 
Kiedy w Wielkiej Brytanii jest 
wiosna, w Australii jest jesień. 
 



  

Wiosenna pogoda 

Wiosenna pogoda może być 
zróżnicowana. 

 

Wiosna jest często słoneczna i deszczowa – możliwe, że zobaczysz tęczę na niebie! 

Jakie warunki pogodowe możemy 
doświadczyć wiosną? 

 



  

Jaśniejsze wieczory 
Może zauważyłeś, że dni stają coraz dłuższe podczas wiosennych miesięcy. Oznacza 
to, że wieczory są jaśniejsze – możliwe, że nadal jest jasno na zewnątrz kiedy idziesz 
spać. 

Miesiąc 
 

wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień 

godziny 
światła 13 11 9 8 8 10 12 14 15 16 16 14 

Jakie liczby widzisz w powyższej tabelce? 
 
Ile godzin światła mamy w marcu? 

wiosna 



  

Więcej oznak wiosny 

przebiśnieg bulwy żonkile 

pąki kwiatów kwiaty kwitnącej wiśni krokusy 

Możesz zauważyć nowe życie pojawiające się wokół Ciebie! 



  

Więcej oznak wiosny 

pisklęta owieczki kijanki 

hiacyntowce pszczoły 

Wiosna to czas rozwoju i nowego życia. Rodzi się wiele zwierzątek. Możesz znaleźć 
hiacyntowce i inne kwiaty też. Możesz zauważyć kilka kijanek w stawku – czy wiesz w 
co przemieniają się kijanki? 



  

Czym się różni się wiosna od jesieni? 



  

Czym się różni się wiosna od zimy? 



  

Czym się różni się wiosna od lata? 



  

Kilka specjalnych wydarzeń wiosną 
w Wielkiej Brytanii 

Dzień Św. Dawida (Walia) – 1 marca 
 

Dzień Św. Patryka (Irlandia) – 17 marca 
 

urodziny królowej Elżbiety II – 21 kwietnia 
 

Dzień Św. Grzegorza (Anglia) – 23 kwietnia 
 

Dzień Mamy oraz Wielkanoc również są świętowane wiosną. 

Czy zamierzasz świętować któreś z tych wydarzeń? 




