
ODDZIAŁ  PRZEDSZKOLNY  W  BRZYKOWIE  

KARTY PRACY DLA DZIECI SRARSZYCH 

 

1. Przeczytaj wyrazy, podziel je na sylaby. 

 

wiosna                 wio – sna 

krokusy                kro – ku – sy  

tulipany                tu – li – pa – ny  

kwiaty                  kwia – ty  

kolorowe             ko – lo – ro – we  

woda                    wo – da  

witamy                 wi – ta – my  

trawa                    tra – wa  

                  

2. Naucz się na pamięć wiersza pt. „Wiosenny spacerek” (wiersz czyta 

rodzic, dziecko powtarza tekst). 

 

Wiosenne słoneczko promyczki wysyła, 

Na trawkę, na kwiatek, tu kilka, tam kilka. 

Widać, że wiosna tędy przechodziła 

Powiewnie, leciutko, jak skrzydła motylka. 

 

 

3. Zabawa ruchowa „Motylek” Rozłóż na podłodze kilka klocków lub innych 

przedmiotów, które będą wiosennymi kwiatami, poruszaj się jak motylek 

między nimi, co chwilę przysiadaj na jednym z nich. (możesz zaprosić do 

zabawy rodzeństwo lub rodziców ). Miłej zabawy! 

 

 

 

 

 



4. „Biedronka” – przestrzenna praca plastyczna.  

Potrzebne materiały: okrągła miska (może być dowolny rozmiar, od tego 

będzie zależeć wielkość biedronki), 2 czerwone kartki bloku formatu A4, 

1 czarna kartka formatu A4, 1 biała kartka, klej, nożyczki, małe okrągłe 

przedmioty np. naczynia z kuchenki dla lalek lub inne- posłużą one do 

odrysowania kropek biedronki. 

 

Instrukcja wykonania:  

1. Na czerwonej kartce formatu A4 odrysowujemy kształt okrągłej miski.  

2. Z drugiej czerwonej kartki formatu A4 wycinamy 8 pasków o długości 

krótszego boku kartki. 

3. Rysujemy kilka kółek na czarnym papierze, można odrysować naczynia 

z kuchenki dla lalek. 

4. Z czarnego papieru wycinamy półkole, głowę oraz czułki. 

5. Na białej kartce bloku odrysowujemy dwie kropki – oczy. 

6. Paski czerwonego papieru przyklejamy do przeciwnych brzegów 

dużego, czerwonego koła w taki sposób, by tworzyły kopułę – skrzydła 

biedronki. Nakładające się na siebie paski stworzą kształt biedronki.  

7. Do kopuły przyklejamy kropki, głowę i czułki. 

POWODZENIA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTY  PRACY  DLA DZIECI  MŁODSZYCH 

 

 

1. Propozycja zabawy ruchowej „Pogoda” 

 

Potrzebne materiały: gazeta i woreczek foliowy 

 

Przebieg zabawy: 

Dziecko kładzie gazetę na podłodze i reaguje na polecenia rodzica: 

pada deszczyk – cichutko uderza paluszkami o gazetę leżącą na 

podłodze 

wieje wietrzyk – cichutko pociera palcami o woreczek foliowy 

uwaga błyskawica – zakrywa oczy rączkami 

wielki grzmot – mocno szeleści gazetą 

wielki huk – mocno szeleści woreczkiem 

 

 

2. Nauka piosenki pt. „Kałużowy deszcz” – dostępna pod adresem  

youtube.com/watch?v=r-UA2b_DIhU   Fasolinki – Kałużowy deszcz 

Podczas nauki piosenki można ją inscenizować zgodnie z jej treścią. 
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