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Kochani Rodzice! Drogie Dzieci! 

 

Bardzo już stęskniliśmy się za Wami. 

Gorąco Was Wszystkich pozdrawiamy. 

Przygotowaliśmy kilka pomysłów, z których Państwo możecie skorzystać.  

Dzięki temu dzieci będą mogły systematycznie utrwalać wiadomości oraz rozwijać swoje 

umiejętności. Nie są to zadania obowiązkowe, ale może okażą się pomocne dla Was w 

tym trudnym czasie. Prosimy o zwrotne informacje na ten temat do wychowawczyń. 

 

 

W związku z obecnie panującą sytuacją bardzo prosimy „PRACUJCIE” z dziećmi w domu. 

Utrwalajcie ze swoimi pociechami: 

- głoskowanie wyrazów 

- utrwalajcie  poznane litery 

- podejmujcie próby czytania  

- utrwalajcie nazwy dni tygodnia, pór roku, miesięcy, adresy zamieszkania 

- ćwiczcie sznurowanie, wiązanie butów 
- utrwalajcie poznane liczby 

- zachęcajcie, by ćwiczyły rękę – wiele ćwiczeń grafomotorycznych na pewno macie w 

swoich zasobach, wiele też znajdziecie w internecie. 

 

PROPOZYCJA I: 

OPOWIADANIE pt. ”NIKT MNIE WIĘCEJ NIE ZOBACZY” W. Kozłowskiego. 

Kochani rodzice przeczytajcie dzieciom opowiadanie. Porozmawiajcie o tym, czego się dzieci 

dowiedziały. Następnie zaproponujcie ozdobienie motyla według własnego pomysłu lub sami 

go narysujcie (Można go powiększyć i wydrukować). Powodzenia! 

Gąsienica uważa się za bardzo piękna i nie ominęła ani jednej kropli rosy, żeby się w niej nie 

przejrzeć. 

- Ach, co to za uroda! – szeptała, oglądając ze wszystkich stron swój pospolity pyszczek i 

wyginając grzbiet, żeby popatrzeć na dwa złociste prążki. 

- Szkoda, że nikt nie zwraca na mnie uwagi! 

Aż raz zdarzyło się, że po łące chodziła dziewczynka i zbierała kwiaty. Gąsienica czym 

prędzej wypełzła na największy kwiatek.  

Dziewczynka spostrzegła ją i powiedziała: 

- Co to za brzydactwo! 

- Ach tak! – syknęła obrażona gąsienica. 

- Wobec tego nikt, nigdy, nigdzie, za nic na świecie, w żadnym wypadku i w żadnych 

okolicznościach więcej mnie nie zobaczy! Daję na to słowo honoru, uczciwej gąsienicy! 

Skoro się dało słowo honoru – należy go dotrzymać, zwłaszcza kiedy się jest gąsienicą. I 

gąsienica wpełzła na drzewo. Z pnia na sęczek, sęka na gałąź, z gałęzi na gałązkę. 

Wyciągnęła z pyszczka jedwabną niteczkę i zaczęła się nią owijać. Snuje się niteczka, owija 

gąsienicę raz, drugi, trzeci, dziesiąty, setny... i wreszcie gąsienica zniknęła w miękkim 

jedwabnym kokonie.  



- Och, jaka jestem zmęczona! – westchnęła – ale owinęłam się znakomicie. W kokonie było 

ciepło... i nudno. Gąsienica ziewnęła raz, potem drugi i zasnęła. Mijał dzień za dniem. Letni 

wietrzyk kołysał gałązką, szeleściły cicho liście, a obrażona gąsienica spała i spała.  

Obudziła się wreszcie – widocznie słońce musiało mocno dogrzewać, bo w końcu upał był 

nieznośny.  

- Muszę przewietrzyć trochę mój domek! – postanowiła i wyskrobała małe okienko w 

kokonie.  

- Ach, jak pięknie pachną kwiaty, gąsienica wychyliła się nieco – nikt mnie tu wśród listków 

nie zauważy, co mam sobie żałować powietrza – pomyślała.  

Wychyliła się jeszcze troszeczkę, znowu troszeczkę i... wypadła ze swojej kryjówki! Ale 

zamiast spaść z drzewa na ziemię uniosła się do góry.  

I nagle na tej samej łące zobaczyła tę samą dziewczynkę – co za wstyd – pomyślała – że 

jestem brzydka, to nie moja wina, gorzej że teraz wszyscy będą mnie nazywać kłamczuchą. 

Dałam słowo honoru, że nikt mnie więcej nie zobaczy i słowa nie dotrzymałam.  

Hańba! - Zrozpaczona upadła na trawę. A wtedy nadbiegła dziewczynka i zawołała: 

- Ach, jaki piękny! 

- Czyżby to o mnie mowa? – szepnęła zdziwiona gąsienica – zdaje się, że o mnie. I wierz tu 

ludziom! Dziś mówią tak a jutro zupełnie inaczej. Na wszelki wypadek przejrzała się jednak 

w kropli rosy.  

- Cóż to takiego? W lusterku ktoś nieznajomy z długimi, bardzo długimi wąsami.  

Wygięła grzbiet. Na grzbiecie są dwa piękne, kolorowe skrzydła! 

- Patrzcie, patrzcie stał się cud – jestem motylem! 

I kolorowy motylek poszybował wysoko nad łąką, bo przecież on nie dawał motylkowego 

słowa honoru, że nikt go nie ujrzy. 

 

 



PROPOZYCJA II: 

Drodzy rodzice zachęcamy do powiększenia i wydrukowania karty oraz utrwalenia z 

pociechami dni tygodnia. Jest to także świetna propozycja do ćwiczeń ręki i spostrzegania. 

 

PROPOZYCJA III: 

           Zawitała już do nas WIOSNA. Jeśli dzieci się nudzą przeczytajcie im wiersz, 

porozmawiajcie wspólnie o jego treści. Możecie zaproponować dzieciom, by narysowały na 

kartce piękną panią Wiosnę. Mogą również wykonać ją inną techniką np. namalować farbami, 

wykleić kolorowym papierem itp. Wiemy, że potrafią!. 

„WIOSNA” 

Przyszła do nas pani wiosna, 

cała w sukni z kwiatów. 

Uśmiechnięta i radosna, 
wśród lecących ptaków. 

Powróciły z nią bociany, 

z dalekiej Afryki. 

Żaby w stawie się zbudziły, 

misie i jeżyki. 

W krzewach słychać śpiew skowronka, 

słonko mocniej grzeje. 

Na listeczku śpi biedronka, 

wiatr leciutko wieje. 

Witaj wiosno! Piękna pani. 

Cieszy nas twój powrót. 

Zieleń liści, świerszczy granie, 

kwiatów pełen ogród. 

 



PROPOZYCJA IV: 

A może Drodzy rodzice nauczycie swoje dzieci poniższego wiersza na pamięć? Możecie 

poprosić pociechę, aby narysowało kwiatka i ozdobiło go według własnego pomysłu.  

 

„WIOSNA” 

 

„Wiosna słodko uśmiechnięta 

 obudziła już zwierzęta, 

 ptakom gniazda zbudowała i 

 potomstwo też im dała. 

Potem wiosna nasza miła, 

 ziemię całą ożywiła, 

kwiatom kwitnąć rozkazała i 

 roślinom zieleń dała. 

Wreszcie chmurki przegoniła i 

słoneczko uwolniła, 

 które świat ogrzewa mocno, 

gdy powietrze pachnie wiosną.” 

 

 

 

 

PROPOZYCJA V: 

Mamy nadzieję, że wiecie, jakie ptaki przylatują wiosną do Polski. Rozwiążcie prosimy o 

nich zagadki, a nazwy ptaków podzielcie na sylaby: 

 

• Nogi ma czerwone, cienkie jak patyki, 

A po nasze żabki przybył aż z Afryki. (bocian) 

 

• Śpiewa wysoko piosenki do słonka, 

Głos ma podobny do drżenia dzwonka. (skowronek) 

 

• Ten ptaszek, choć tak malutki, 

Wielkie na niebie czyni kółka, 

A nazywa się ……….. (jaskółka) 

 

• Siedzi sobie na buku 

Woła kuku, kuku. (kukułka) 

 

• Wraca do budki lęgowej na drzewie 

I czeka z radością na panią szpakową. (szpak) 

 

• Stoi sobie w trzcinach, wdzięcznie szyję zgina,  

            w wodzie się nie tapla, bo nie kaczka to, lecz… (czapla)  



                          

                                                                            

 

 

 

 

PROPOZYCJA VI: 

„Co lubi wiosna” - przeczytajcie z dziećmi wyrazy i wybierzcie właściwe,  a dzieci dowiedzą 

się co lubi wiosna. 

 

WIOSNA LUBI: motyle, lody, bazie, auta, ptaki, narty, skowronki, 

sikorki, listki, klocki, sasanki, cukierki, tulipany, kredki, przebiśniegi, 

astry, biedronki, bałwana, pierwiosnki, kokosy, krokusy, buty, zawilce, 

banany, słońce, lalki, stokrotki, sople, trawę, zimę, żabki, pingwiny, 

podbiał, sanki, krople wody, śnieg. 
 

 

 

 



PROPOZYCJA VII: 

Drogi Rodzicu! Przeczytaj dziecku poniższy tekst, a ono będzie nazywało narysowane 

obrazki.  

 
 

 
 



PROPOZYCJA VIII: 

Rodzicu pośpiewaj z dzieckiem w domu piosenkę pt. „Wiosna, wiosenka” Odsyłamy do 

strony: https://www.youtube.com/watch?v=YzMADXJp_Tk 

 

Wiosna wiosenka 

w mym sercu piosenka 

Przychodzi po zimie 

ożywia świat. 

Świeżym powiewem 

słońca iskrzeniem. 

Obudź się ziemio - pora już wstać. 

Ref. 

Wiosna wiosna tak piękna, radosna 

Słoneczna, pachnąca 

Przyrodą kwitnąca 

Wiosna wiosna tak piękna radosna. 

To takie proste, 

śpiewaj i tańcz 
Gdy deszczyk zaskoczy 

Otwórz swe oczy 

tęczą na niebie 

Namaluj szlak 

Ptaki wracają, głośno śpiewają,. 

Obudź się ziemio - pora już wstać. 

Ref. x 2 

Raz dwa trzy 

Zielono mi 

Cztery pięć sześć 

Tak pięknie tu jest 

siedem i osiem 

Raduj się widokiem 

Wiosna wreszcie zagościła, 

to radosna dla nas chwila. 

Ref. 

Wiosna wiosna tak piękna radosna 

Słoneczna, pachnąca 

Przyrodą kwitnąca. 

Wiosna, wiosna tak piękna radosna. 

To takie proste, 

śpiewaj i tańcz 

Mamy już wiosną. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YzMADXJp_Tk


PROPOZYCJA IX: 

Do kolejnego zadania przygotujcie nożyczki i klej. Rodzice zachęćcie dziecko do rozcięcia 

odwróconych postaci, a jeśli ma z tym problem pomóżcie mu dokładnie wyciąć obrazki !  

 

 



PROPOZYCJA X: 

Porównaj rysunki. Zaznacz 6 różnic między nimi na dolnym rysunku. Górny rysunek 

pokoloruj.  Powodzenia! 

 

 
 

 



PROPOZYCJA XI: 

 



PROPOZYCJA XII: 

Drogi Rodzicu ! Dysponując chwilą czasu  przeczytaj dziecku polecenie.  

- pokoloruj figury i nazwij je, 

- potem  je wytnij i ułóż według podanego wzoru 

- będą ci potrzebne: kredki, nożyczki i klej,  przyjemnej zabawy! 

 
 

  



PROPOZYCJA XIII: 

 

 

 



PROPOZYCJA XIV: 

Pokoloruj rysunek wg podanego kodu.  

 



PROPOZYCJA XV: 

Ćwiczenia matematyczne  

 



PROPOZYCJA XVI: 

 

 



PROPOZYCJA XVII: 

WIOSENNE OWADY – BIEDRONKA, PSZCZÓŁKA Z ROLEK PO PAPIERZE 

TOALETOWYM. 

 

 Co będzie potrzebne do stworzenia wiosennych owadów? 
– tubki po papierze toaletowym, 

– kolorowy papier do oklejenia tubek lub farby do ich pomalowania, 

– kolorowy papier, 

– pisaki lub kredki, 

– klej. 

 Jak zrobić owady z rolek po papierze toaletowym? 

Rolki po papierze toaletowym obklejamy kolorowym papierem lub malujemy farbami – 

biedronkę na czarno, pszczółkę na żółto i tak dalej. 

Gdy farba będzie wysychać, można zająć się rysowaniem, a potem wycinaniem elementów z 

papieru: 

– pasków pszczółki i motylka, 

– głowy pszczółki i biedronki 

– skrzydeł motylka, pszczółki i biedronki (tutaj na czerwony papier naklejamy kilka kółeczek 

z czarnego papieru), 

– oczu i nosków 

– owadzich czułek (jako czułki fajnie sprawdzi się jakiś grubszy materiał jak na przykład 

kolorowy filc) 

Teraz wystarczy tylko podoklejać wszystkie części do owadów. Czułki przyklejamy od 

wewnętrznej strony rolek. Noski możemy zrobić z kolorowych pomponów lub kulek papieru. 

 

 

 

PROPOZYCJA XVII: 

ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE 

Proponujemy, abyście Państwo wydrukowali dzieciom poniższe karty. Będzie to dla nich 

doskonała okazja do ćwiczeń ręki. Dzieci muszą połączyć najpierw kropki po śladzie, a potem 

pokolorować obrazki. 



 

 



 



 

 


