Temat: Kolory wiosny.
Zapraszam do wspólnej zabawy 
1. Ćwiczenie oddechowe „pachnąca łąka”.
- różnicowanie faz oddechowych
- utrwalanie nawyku oddychania przez nos
Ćwiczenie usprawniające narządy mowy
- usprawnianie podniebienia miękkiego
Pomoce:
- bukiet kwiatów (sztucznych, może być też zwykła kartka A4)
Pośród lasów, pośród wzgórz
Widać łąkę pełną róż.
Kwiatki pachną, słońce świeci,
Idą tu na spacer dzieci.
Noskiem zapach wciągają,
Noskiem go wydychają.*
Na tej pachnącej łące
Czynią harce zające.
Noskiem zapach wciągają,
Noskiem go wydychają.*
Pasące się krowy duże
Wąchają piękne róże.
Noskiem zapach wciągają,
Noskiem go wydychają.*
Pośród lasów, pośród wzgórz
Widać łąkę pełną róż.

A kto bawił się w wąchanie,
Ćwiczył z nami oddychanie.

W miejscach oznaczonych gwiazdką (*) dzieci wykonują głęboki wdech nosem, a następnie
powoli wypuszczają powietrze- także przez nos. Należy zwrócić uwagę na to, aby w trakcie
wykonywania ćwiczenia usta były zamknięte.

2. Zagadka o wiośnie (B. Szelągowskiej)
Odczytujemy zagadkę dziecku, dajemy chwilę, żeby się zastanowiło.
Wracają ptaki daleka
I kwiatki kiełkują wokoło.
Nadchodzi pora radosna,
Bo właśnie zaczyna się…(wiosna)
3.Piosenka „Maszeruje wiosna”.
Wysłuchajcie wraz z dzieckiem piosenki „Maszeruje wiosna”. Następnie przeczytajcie
piosenkę dzieciom .
https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw

"Maszeruje wiosna" K. Bożek-Gowik
1. Tam daleko gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.
Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi zielenieje świat !
2. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę, na ramieniu
małą torebeczkę. Chętnie żuje gumę i robi
balony a z nich każdy jest zielony.
Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi zielenieje świat !

3. Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas
każda trawka chce być już zielona.
gdybyś zapomniała inną drogą poszła
zima by została mroźna.
Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi zielenieje świat !
Źródło: (http://www.pse.edu.pl/grupy/krasnale/wiersze-i-piosenki/maszeruje-wiosnak-boek-gowik)

Pytania do piosenki:
1. Jak wyglądała wiosna w pierwszej zwrotce piosenki?
2. Co trzymała wiosna w ręku?
3. Co niosła wiosna na ramieniu?
4. Praca plastyczna „Wiosenny tulipan”.
Zadaniem dziecka z pomocą rodzica, jest wypełnienie wszystkich kółeczek plasteliną lub
krepą. Takie prace wykonywaliśmy w przedszkolu, więc nie powinny sprawić trudności
dzieciom. 
Źródło: (https://pl.pinterest.com/pin/550494754451852898/)
Poniżej jest link do prostych ćwiczeń gimnastycznych dla dziecka, do wykonania w domu. 
https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w

