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Dzień dobry, Na początek piosenka o wirusie: 

Śpiewające Brzdące - Przegoń wirusa - Piosenki dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4 

Nadal będziemy rozmawiać o wiośnie. 

Pod wiosennym parasolem 

Dzisiaj o wiośnie, deszczu i parasolach. 

- „Deszczowy spacerek” – zabawa paluszkowa; doskonalenie sprawności 

manualnej oraz umiejętności aktywnego słuchania; pokaż dziecku jak powinno 

wyglądać ilustrowanie ruchami obu rąk i palców treści utworu K. Sąsiadka  

Deszczowy spacerek 

Poszła pani na spacerek     -   marsz wskazującego i środkowego palca po podłodze 

Deszczowe chmury            - delikatne dmuchanie 

Przywiał wiaterek 

Gdy daleko od domu już była                     wskazujący palec lewej ręki prostopadle dotyka 

Deszcz zaczął padać – parasol rozłożyła         spodu prawej ręki ułożonej nad nim 

Gdy kropla za kroplą spadała             -  na wierzch prawej ręki spadają krople wystukiwane 

 

Pani pod parasol się schowała           lewą ręką 

Gdy deszczyk przestał padać       prawa ręka zamyka się nad prostopadle ułożonym do niej palcem 

 

Parasol złożyła i do domu wróciła. wskazującym lewej dłoni, następnie palce: wskazujący i środkowy 

                                                                               prawej ręki maszerują 

Krzysztof Sąsiadek 

Źródło: K. Sąsiadek, „Deszczowy spacerek” [w:] „Zabawy paluszkowe”, Media Rodzina, Poznań 2005, s. 12-13 

- „Sięgając chmur” – zabawa ruchowa ćwicząca duże grupy mięśniowe  

Ćwiczenie rozpoczyna się w pozycji kucznej. Na klaśnięcie rodzica dziecko powoli 

podnosi się, wstaje, prostuje się do pozycji stojącej, wspina się na palce, 

wyciągając do góry ręce tak, jakby chciało sięgnąć nieba. Na kolejne klaśnięcie 

https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4


rodzica dziecko przysiada, powracając do pozycji kucznej. Ćwiczenie należy 

kilkakrotnie powtórzyć 

-„Pod parasolem” – rozmowa- dlaczego używamy parasola. Przypomnijmy dziecku, 

jaką mamy porę roku i czym różni się wiosna od zimy. zadania w kartach pracy, 

kolorowanie obrazka przy użyciu odpowiednich kolorów, karty pracy. 

 Przesyłam kilka kart pracy. 

Dla chętnych proponuję zrobienie masy. 

Masa aksamitna w 10 minut – odżywka i mąka ziemniaczana 

 

Oto genialna i banalna masa aksamitna, gotowa w 10 minut! 

Masa aksamitna – przepis: 

 odżywka do włosów (jakakolwiek, ja użyłam Cien z Lidla – 300 ml) 

 mąka ziemniaczana (też z Lidla,– ok. 500 g  ) 

 opcjonalnie: barwniki spożywcze (z Allegro  ) 

 

Przygotowanie: 

Potrzebujesz 10 minut.  

 do miski przelewamy odżywkę – całą (300 ml). 

https://panimonia.pl/2017/01/31/masa-aksamitna-w-10-minut-odzywka-i-maka-ziemniaczana/


 

 do odżywki dodajemy około 10 czubatych łyżek mąki, tak by masa przybrała 

konsystencję gęstego budyniu, w którym wstawiona łyżka stoi.  

 

 to jest dobry moment na dodatnie barwników – jeśli używamy tych w 

proszku, dodajemy dwie główki od wykałaczki na 1/3 masy, mieszamy i … 

 

 gdy masę zabarwimy – dodajemy mąkę i zagniatamy masę do momentu, w 

którym przestanie kleić się do rąk, nie trwa to długo 

                   Efekt: 

 masa tak miła w dotyku, że trudno się od niej oderwać! 

 można z niej lepić przestrzenne elementy; 

 można wałkować; 



 można wycinać kształty foremkami lub odgniatać wzory – jest bardzo 

plastyczna; 

 NIE MOŻNA jej jeść, co jest oczywiste, ale z tego względu z trzylatkami 

zalecam robić to pod stałą kontrolą; 

 świetna zabawa gwarantowana! 

 masę można zamknąć w plastikowym pudełku i przechowywać kilka dni; 

 używana przez 25 dzieci przez cały dzień traci na wilgotności i zaczyna się 

sypać – można ratować ją wodą w bardzo malutkich ilościach  

 nie barwi rąk; 

 niezabarwiona ma śnieżnobiały kolor! 

Zapraszam również do ćwiczeń w cięciu.  
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