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Temat: Witaj, wiosno! 

 

1. Wiosenna pobudka – tworzenie kompozycji z figur według kodu graficznego.  
Podczas zabawy przedszkolaki tworzą kompozycje z figur geometrycznych wyznaczonych za 

pomocą kodu graficznego. Rodzic układa na tablicy/ dywanie z kart graficznych kod, np. duże 

i małe koła, zielone i żółte kwadraty, i kieruje do dzieci polecenie: Ułóżcie z takich figur kwiat. 

Po ułożeniu zmienia kod i prosi o ułożenie innych obiektów, np. motyla, słooca, ptaszka. Po 

każdym ułożeniu dzieci określają, ile jakich klocków wykorzystały w swojej kompozycji, np.: 

Na moim obrazku jest jedno duże żółte koło, dwa małe żółte koła, pięd małych zielonych 

kwadratów itp. 

 Środki dydaktyczne: W. „Kolorowe klocki” 

 
2. Przyjście wiosny – osłuchanie z wierszem „Przyjście wiosny” Jana Brzechwy. 

 Jakie to słowo? 

Rodzic na tablicy/ dywanie układa w rzędzie obrazki. Pod każdym obrazkiem 

znajduje się cyfra według poniższego schematu: 

wianek  piłka biedronka parasol kanapa komar 

      1       2          6        5       3        4 
Zadaniem przedszkolaków jest podzielenie nazw obrazków na głoski, wybranie z 

każdego słowa głoski, którą wskazuje cyfra, i ułożenie odpowiadającej jej litery. Litery 

układane są zgodnie z kolejnością obrazków. Potem dzieci odczytują hasło: „wiosna” i 

wyjaśniają, co to takiego (pora roku, która przychodzi po zimie). 

 

Rodzic zaprasza do wysłuchania wiersza „Przyjście wiosny”. Po wysłuchaniu utworu 

dzieci opowiadają, o czym był wiersz i jakie było zakooczenie tej historii. W czasie 

powtórnej recytacji spoglądają na rozkładówkę w „Kartach pracy” i starają się 

odnaleźd pojazdy wymienione w wierszu. Liczą, ile pojazdów proponowały zwierzęta. 

Wskazują i nazywają wymienione w wierszu zwierzęta i ptaki, które rozmawiały o 

wiośnie. Nauczyciel ponownie recytuje wiersz, zawieszając głos w miejscach, gdzie 

wymienione są nazwy pojazdów. Zdania odpowiednio kooczą dzieci. 

PRZYJŚCIE WIOSNY 

Naplotkowała sosna 

Że już się zbliża wiosna. 

Kret skrzywił się ponuro: 

-Przyjedzie pewno furą… 

Jeż się najeżył srodze: 

-Raczej na hulajnodze. 

Wąż syknął :-Ja nie wierzę, 

Przyjedzie na rowerze. 

 

Kos gwizdnął: -Wiem coś o tym, 

Przyleci samolotem. 

-Skąd znowu –rzekła sroka- 
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Ja z niej nie spuszczam oka 

I w zeszłym roku w maju 

Widziałam ją w tramwaju. 

-nieprawda! Wiosna zwykle 

Przyjeżdża motocyklem. 

 

A ja wam dowiodę, 

Że właśnie samochodem. 

-Nieprawda bo w karecie! 

W karecie? Cóż pan plecie? 

Oświadczyć mogę krótko, 

Że płynie właśnie łódką! 

 

A wiosna przyszło pieszo - 

Już kwiaty z nią się śpieszą, 

Już trawy przed nią rosną 

I szumią: „Witaj wiosno!”. 

 

 Rodzic zaprasza dzieci do ponownego wysłuchania wiersza i włączania się do 

jego recytacji oraz zapamiętania, w jakiej kolejności występowały w wierszu 

pojazdy. Następnie dzieci numerują pojazdy na karcie pracy w prawidłowej 

kolejności. Jeżeli byłoby to zbyt trudne – mogą numerować w trakcie słuchania 

wiersza. 

Środki dydaktyczne: KP3 s. 66–67, obrazki na tablicę/dywan : wianek, piłka, 

biedronka, parasol, kanapa, komar, ilustracje lub konturowe obrazki zmian w 

przyrodzie charakterystycznych dla wiosny i innych pór roku, np.: kwiaty 

wczesnowiosenne, kwitnące bazie i forsycje, gałązki z listkami i pączkami, słooce i 

topniejące sople, ośnieżone drzewa, kolorowe liście na alejce w parku, przyloty 

bocianów, ewentualnie sylweta Pani Wiosny, wiersz J. Brzechwy „Przyjście wiosny” 

 

3. Skrzydła motyla – dwiczenia grafomotoryczne. (zał. Nr.2) 

 Przygotowanie: narysowanie konturu skrzydła motyla na połowie karty z dużego bloku 

rysunkowego, ułożenie na stolikach mazaków, kredek ołówkowych, nożyczek, prostokątów z 

kolorowego papieru (około 30 x 8 cm i 7 x 3 cm), kleju. Rodzic rozpoczyna zajęcia rymowanką 

Wiosenny spacerek 

Wiosenne słoneczko promyczki wysyła, 

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

Widad, że wiosna tędy przechodziła 

powiewnie, leciutko, jak skrzydła motylka. 

 

Rodzic pokazuje dzieciom, jak można zrobid motylka z apaszki, frotki lub gumki recepturki: 

należy rozłożyd apaszkę, zebrad ją w środku i przewiązad w tym miejscu gumką. Wsuwa 

środkowy palec w gumkę tak, aby motyl był na wierzchniej części palca. Poruszając 

intensywnie dłonią w górę i w dół, wprawia w ruch apaszkę – fruwają skrzydła motyla. 

Przedszkolaki również w podobny sposób wykonują dla siebie motyle. Animują nimi dowolnie 

w powietrzu do melodii „Wiosna” Antonio Vivaldiego tak, aby skrzydła się poruszały. 
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Rodzic zwraca się do dzieci z poleceniem, aby odnalazły w kartach pracy (s. 66–67) motylka i 

określiły, w której części ilustracji się znajduje: w prawym dolnym rogu, obok sroki, siedzi na 

fiołku, patrzy w lewą stronę itp. Rozmawia również z dziedmi o tym, jak on wygląda, że ma 

kolorowe skrzydełka we wzorki. 

Prowadzący zaprasza dzieci do ozdobienia kartek z bloku po czystej stronie. Zostaną z nich 

zrobione skrzydełka motyla. Prezentuje, jak należy narysowad każdy wzór, opowiadając o nim 

historyjkę tematycznie związaną z wiosną np.: 

– Pierwszy wzorek to koniczynka czterolistna, którą można znaleźd na łące; niektórzy 

zabawnie opowiadają, że przynosi szczęście. 

– Drugi to motylek, który szuka swoich braci na łące. 

– Trzeci to stokrotki, z których można uwid wianek 

 

Dzieci ozdabiają kartki wskazanymi wzorami. Po narysowaniu każdego wzoru można 

pokolorowad jego elementy, wtedy skrzydła motyla będą barwniejsze i ładniejsze, np. 

koniczynka na zielono, skrzydełka motylka w różnych kolorach. Wzory należy rysowad 

mazakami, a wnętrza kolorowad kredkami. 

Następnie rodzic pokazuje, jak wykonad motylka:  

– skrzydła motyla – ozdobioną szlaczkami kartę składamy na pół i wycinamy po narysowanym 

konturze; 

 – tułów motyla – składamy na pół większy prostokąt wzdłuż dłuższego boku, ścinamy rogi 

(można je zaokrąglid – zależnie od umiejętności dzieci); 

– czułki – zwijamy w ruloniki dwa mniejsze prostokąty wzdłuż dłuższego brzegu; 

 – na zgięciu karty przyklejamy tułów, a w jego górnej części – czułki. 

Środki dydaktyczne: kartki z bloku A3, mazaki, kredki ołówkowe, nożyczki, prostokąty z 

kolorowego papieru (około 30 x 8 cm i 7 x 3 cm) 

 

4. (W ogrodzie )� W poszukiwaniu wiosny– spacer w okolicy domu, obserwacja zmian w 

środowisku związanych z nadchodząca wiosną. 

 

TEMAT: Wiosenka, wiosenka w konwaliowych sukienkach 

 

1. Wiosenne zagadki z kwiecistej rabatki.Zapoznanie z literą „h”, nauka wiersza na pamięd 

„Przyjście wiosny”. ( proszę o nagranie filmiku z recytacja wiersza) 

 Na kartach pracy przedszkolaki czytają wyrazy z „h” i wyjaśniają, co to jest harfa, wahadło. W 

schematach wyrazów kolorują kółko odpowiadające miejscu głoski „h” w wyrazie. W kolejnym 

dwiczeniu wklejają sylaby zgodnie z szyfrem kwiatowym. Po wklejeniu sylab odczytują, jakie były 

radosne okrzyki dzieci, które cieszyły się, gdy witały wiosnę. 

 

Środki dydaktyczne: KP3 s. 68, W. „Kartoniki z literami”, wiersz J. Brzechwy „Przyjście wiosny” 
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2. Na wiosennej łące stokrotki kwitnące –poznanie pisanej litery „h”. 

Rodzic prezentuje, jak należy napisad literę „h” wielką i małą. Dzieci układają wzór litery z nitek. Na 

karcie pracy rysują stokrotki, wodząc mazakiem po śladzie, wodzą palcem po żółtym wzorze litery 

„h”, a litery niebieskie rysują ołówkiem po śladzie i samodzielnie. Podczas kreślenia liter przestrzegają 

zasady płynności, staranności, utrzymania się w liniaturze. 

Środki dydaktyczne: KP3 s. 69, W. „Kolorowe klocki”, biały kordonek lub włóczka 

 

3. Wiosenne tulipany-  projekt plastyczny, tworzenie przestrzennej formy kwiatów według 

instrukcji obrazkowej. 

Przygotowanie: na stolikach leżą przygotowane kubeczki po serkach lub jogurtach, zielone słomki, 

zielone prostokąty z konturami liści, plastelina, pojemnik z ziarnami ziela angielskiego, nożyczki. 

Rodzic  prezentuje dzieciom kwiat tulipana. Przedszkolaki opowiadają, jak wygląda, jakie ma liście, 

łodygę. Podają sobie wzajemnie kwiaty, opowiadają o swoich wrażeniach zapachowych i 

dotykowych. Prowadzący zaprasza dzieci do wykonania bukietu tulipanów w wazoniku. Tym razem 

zadaniem dzieci będzie samodzielne określenie, jakie czynności trzeba wykonad kolejno. Każde 

dziecko analizuje instrukcję obrazkową. Wszyscy wspólnie omawiają, co trzeba zrobid, aby powstał 

piękny bukiet jak na ilustracji: wykonad nożyczkami dziurkę w dnie kubeczka, a w górnej części wyciąd 

płatki; przygotowad kuleczkę z plasteliny, wsunądsłomkę w otwór w dnie kielicha kwiatu i od 

wewnątrz zablokowad kuleczką z plasteliny; wyciąd liście po konturze, odciąd kawałek słomki, 

koocówkę liścia ciasno zwinąd i wsunąd do słomki; kubeczek wypełnid zielem angielskim i ułożyd 

przygotowane elementy bukietu. 

Podczas wykonywania zadania przedszkolaki korzystają z instrukcji. Po wykonaniu bukietu ustawiają 

swoje prace na wystawie, np. na parapecie jak kwiaty doniczkowe.  

Środki dydaktyczne: Wyprawka-. „Wiosenne kwiaty”, kubeczki po serkach lub jogurtach, zielone 

słomki, zielone prostokąty z narysowanymi konturami liści, plastelina, ziele angielskie, nożyczki 

 

4. Wiosenne kwiaty – gry stolikowe: domino kwiatowe, memory kwiatowe. 

5. Przejażdżki na hulajnodze – zabawy z wykorzystaniem hulajnogi. Dzieci w tym dniu mogą 

bawid się na swoich hulajnogach. Jeżeli nie wszyscy będą je mied, mogą ominąd to zdanie. 

Propozycje: jazda na czas do wyznaczonego punktu; jazda po wytyczonym torze; jazda 

slalomem; wyścigi; swobodne przejażdżki rekreacyjne po terenie ogrodu. 

 

TEMAT: Wiosenkowo, fiołkowo 

 

1. Biedronka – zabawy plastyczne origami 

Dzieci wykonują biedronkę techniką origami – składanki z kół. Składają równo na pół dwa czerwone 

koła. Czarny prostokąt pokrywają klejem. Na jednym koocu przyklejają czarne większe koło tak, aby 

jego połowa była przyklejona, a druga połowa wystawała poza prostokąt – to główka biedronki. 

Złożone czerwone koła przyklejają na prostokącie złożonym brzegiem w kierunku środka prostokąta. 

Złożone brzegi kół powinny się ze sobą stykad i przykrywad częśd koła – główki. Na wierzchnich 

połowach kół skrzydełek przyklejają po kilka małych kół czarnych – kropki biedronki. Lekko rozchylają 

czerwone koła z kropkami – skrzydełka biedronki. Na spodniej części czarnego prostokąta można 

przykleid dwustronną taśmę klejącą i wykorzystad zrobioną biedronkę do zabawy popołudniowej w 

ogrodzie.   
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Środki dydaktyczne: koła z papieru: czerwone Ø 10 cm, czarne Ø 3 cm, czarne Ø 1 cm, czarne 

prostokąty z papieru 3 x 10 cm, dwustronna taśma klejąca. 

 

2. � O wiośnie w lesie i wiewiórki ważnym interesie – analiza tekstu słuchanego,  

Rodzic przedstawia dzieciom gościa – Krasnala Hałabałę – pacynkę. Krasnal wita się z dziedmi, a 

prowadzący zaprasza do wysłuchania opowieści o tym, co przydarzyło się krasnalowi. 

Czyta dzieciom opowiadanie Lucyny Krzemienieckiej „O wiośnie w lesie i wiewiórki ważnym 

interesie”.(Zał.nr.1) 

Przedszkolaki opowiadają, o czym było opowiadanie, zachowując chronologiczny porządek zdarzeo. 

Opisują, co zmieniło się w lesie wraz z nadejściem wiosny, po czym Hałabała rozpoznawał wiosnę, jaki 

kłopot miała wiewiórka, w czym Hałabała jej pomógł.Dalsza częśd zajęd przebiega w konwencji 

rozmowy z krasnalem Hałabałą. Rodzic mówi, a dzieci reagują na pytania i polecenia. 

Drogie przedszkolaki, nad moim domkiem z listków kolorowych wisiał napis: Hałabała, żeby 

było wiadomo, kto w nim mieszka. Ale zimowy wiatr listeczki pozrywał, pomóżcie mi 

naprawid moją wizytówkę. Ułóżcie z literek moje imię. 

Przedszkolaki układają słowo „Hałabała” z rozsypanki literowej. 

Znakomicie ułożyłyście moje imię, czy pomożecie mi trafid do bodka Klekotacza? Dostałem  

mapę, która pokazuje, jak mam iśd, czy pokażecie mi drogę? 

 

Mapę stanowi rytm figur geometrycznych, np. czerwony trójkąt, żółty kwadrat, zielony kwadrat, 

niebieskie koło (wcześniej przed zajęciem na dywanie zostały ułożone krążki – kilka rzędów jeden pod 

drugim po 4–5 krążków w rzędzie; w krążkach znajdują się figury geometryczne; w prawym dolnym 

rogu leży ilustracja bociana). Krasnal rozpoczyna drogę od lewego górnego rogu. Figury powinny byd 

włożone do krążków tak, aby mógł pokonad drogę do bociana, przemieszczając się z krążka do krążka 

według wskazanego na mapie rytmu. Dzieci podchodzą i przesuwają krasnala o jedno pole zgodnie z 

określonym rytmem, aż do spotkania z bocianem. 

Dzięki Wam szybko dotarłem do mojego przyjaciela, bodka Klekotacza, a on zaprosił mnie na 

spacer brzegiem stawu. Jakie tam było zamieszanie, żabki pluskały się wesoło w stawie, 

kumkały i radośnie wiosnę witały. Na spacerze spotkaliśmy wiewiórkę Rudoskórkę, która 

znów potrzebowała pomocy. Jej dzieci skakały radośnie po gałązkach, a ona nie wiedziała, 

jak podzielid zapasy i nakarmid swoje pociechy. Pomożemy jej? Posadźcie wiewiórki na 

gałązkach tak, aby na każdej gałązce siedziała przynajmniej jedna. 

 

Przedszkolaki zadanie realizują mając do dyspozycji : osiem  wiewiórek, trzy patyczki i 16 owoców z 

lasu (orzechy, szyszki, żołędzie). Dzieci układają na gałązkach (patyczkach) wiewiórki zgodnie z 

instrukcją. Póżniej opowiadają krasnalowi, jak podzieliły rodzeostwo, 

np. Na pierwszej gałęzi siedzą trzy wiewiórki, na drugiej jedna, na trzeciej cztery. 

Teraz możemy podzielid zapasy. Rozdajcie zapasy tak, aby każda wiewiórka miała po dwie 

sztuki. 

Dzieci rozdzielają zapasy, np. dwa orzechy, dwa żołędzie, szyszka i orzech. 

Wiewiórka Rudoskórka bardzo wam dziękuje za pomoc w nakarmieniu wiewiórczych 

maluchów, które lubią z wiosenką w listeczkach harcowad. A powiedzcie mi teraz, czy 

potraficie wiosenny wierszyk recytowad? 
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Na karcie pracy dzieci oglądają konturowe rysunki pod tekstem i nazywają przedmioty i rośliny, które 

one przedstawiają. Wyjaśniają ich funkcje lub przeznaczenie. Rodzic  zaprasza dzieci do czytania 

tekstu i sprawdzenia, czy przedmioty z rysunków w nim się pojawią. Po przeczytaniu tekstu dzieci 

odpowiadają na pytania rodzica dotyczące treści. Następnie kolorują te obrazki pod tekstem, których 

nazwy wystąpiły w tekście. W nawiązaniu do zabawy z krasnalem Hałabałą realizują kolejne zadania – 

wytyczają trasę przez tabelę według wskazanego rytmicznego układu elementów, przyklejają w 

stawach żabki, przestrzegając zasady: co najmniej jedna w stawie, dorysowują muszki tak, aby każda 

żabka miała co najmniej po dwie. Liczą, ile razem muszek fruwa nad żabkami 

 

Przedszkolaki recytują dla krasnala wiersz „Przyjście wiosny”. Podczas recytacji modulują głos, 

nadając odpowiednią intonację wygłaszanym tekstom, regulują w czasie recytacji oddech, stosują 

pauzy, dbają o jakośd recytacji. 

Brawo, brawo! Jaki piękny wiersz. I ja z Wiosenką lubię spacerowad, a czasami na polanie 

wesoło zataocowad. Zapraszam Was do naszego leśnego taoca wiosennego. 

 

Środki dydaktyczne: KP3 s. 70–71, W. „Kolorowe klocki” i „Jesienne rytmy”, „O wiośnie w lesie i 

wiewiórki ważnym interesie” ze zbioru „Z przygód krasnala Hałabały” L. Krzemienieckiej, szarfy, 

patyczki matematyczne (lub do szaszłyków), sylwety wiewiórek, orzechy, szyszki, żołędzie, pacynka 

krasnala. 

 

3. Okiem biedronki – obserwacje przyrodnicze. 

 Dzieci przyklejają sobie na ubraniach biedronki wykonane wcześniej. Indywidualnie 

zabierają małe obręcze i lupkę. W ogrodzie wykonują rzut obręczą, uważnie śledzą jej 

lot i idą tam, gdzie spadła. Rzuty powinny odbyd się w różnych kierunkach. Zadaniem 

uczestników zabawy jest popatrzed do środka obręczy okiem biedronki. Dzieci 

pochylają się, klękają lub kładą na brzuchu i obserwują z bliska fragment podłoża. 

Mogą przyjrzed się szczegółom – niewielkim roślinom, owadom, glebie – i poczud się 

jak jeden z chodzących po ziemi owadów. Oglądanie szczegółów umożliwiają lupy. 

Wstając, dzieci zmieniają perspektywę – patrzą na świat jak biedronka w locie. Po 

zakooczeniu obserwacji opowiadają, co widziały, co je zaciekawiło, co zdziwiło, co 

zmieniło się po zmianie perspektywy i obszaru. 

 Po powrocie do domu zakładają dziennik wiosennego obserwatora, w którym będą 

rejestrowad swoje obserwacje. Na pierwszej karcie (albo na pierwszej stronie 

zeszytu) przyklejają swoje biedronki i, korzystając z linijki, rysują poziomą linię 

dzielącą kartkę na pół. W górnej części rysują to, co widzi biedronka w locie, a w 

dolnej to, co widzi, gdy chodzi. Mogą również podpisad narysowane obserwacje, 

samodzielnie lub z pomocą dorosłego. 

Środki dydaktyczne: lupy, małe obręcze gimnastyczne, kartki z bloku (i skoroszyt lub 

koszulka) lub gładki zeszyt 

 

4. Zielona herbatka – parzenie i degustowanie zielonej herbaty z cytryną, pomaraoczą, 

papają itp.  
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TEMAT: Wyprawa po wiosenne słooce 

1. � Wiosenne rebusy – utrwalenie litery „h”, dwiczenia w czytaniu sylabami 
Na dywanie dzieci układają z żółtych szarf okrąg – słoneczko. Każde dziecko losuje jedną sylabę 

(ewentualnie sylaby mogą byd przypięte na tablicy i wybierane przez dzieci podczas zabawy). Rodzic  

wkłada do słoneczka sylabę „ha. Dziecko układa z szarfy promyczek w prawą stronę od słoneczka i 

kładzie na nim swoją sylabę. Odczytuje cały wyraz. Ta sama sylaba pozostaje w słoneczku, aż do 

wyczerpania sylab możliwych do połączenia. Następnie rodzic zamienia sylabę wyjściową, a dzieci 

zabierają swoje sylaby do ewentualnego ponownego ich wykorzystania. Promyczki pozostają, jeżeli 

ich zabraknie, wtedy zostaną dołożone. 

Wzór: 

 

 Sylaby dla rodzica: „ha”, „ham”, „har”, „he”, „her”, „hi”, „ho”, „hu”. 

 Sylaby dla dzieci: „mak”, „mu”, „lec”, „sło”, „bit”, „la”, „łas”, „bur”, „ger”, „fa”, „mo”, „nia”, 

„ca”, „li”, „kop”, „ter”, „ba”, „ta”, „gie”, „na”, „sto”, „ria”, „do”, „wla”, „tel”, „ba”, „mor”, 

„ra”, „gan”. 

 Wyrazy do ułożenia: „hamak”, „hamulec”, „hasło”, „habit”, „hala”, „hałas”, „hamburger”, 

„harfa”, „harmonia”, „heca”, „helikopter”, „herbata”, „higiena”, „historia”, „hodowla”, 

„hotel”, „huba”, „humor”, „huragan”. 
Środki dydaktyczne: żółte szarfy, kartoniki z sylabami 

 

2. W poszukiwaniu słooca – zabawa tropiąca, dodawanie i odejmowanie w zakresie 

10. 
Rodzic zaprasza dzieci do zabawy w ogrodzie (lub terenie umożliwiającym taką zabawę), na wyprawę 

po słooce. Przed zajęciem ukrywa w różnych miejscach ogrodu żółte klocki. Przedszkolaki obserwują 

w ogrodzie wiosenne słooce: czy można je oglądad, jak połyskuje na liściach drzew, jak kwiaty 

odwracają swoje główki w jego kierunku, jak nas razi, jak przyjemnie ogrzewa nasze buzie itp. Warto 

wcześniej poprosid, aby dzieci nałożyły okulary słoneczne i mogły podziwiad przez nie wiosenną 

przyrodę w ogrodzie, dzielid się wrażeniami, jak zmienia się przyroda pod wypływem kolorowej szybki 

w okularach, jak jest wtedy, gdy opromienia ją słooce, a jak wygląda w cieniu itp. 

Rodzic  pyta, ile słoneczek znalazło dziecko. Rozdaje dzieciom kolorową kredę i prosi, aby narysowali 

na chodniku/ kartonie dwa słoneczka obok siebie, między nim znak „+”, a za nimi znak „=”. Za 

znakiem równości dzieci wpisują cyfrę odpowiadającą liczbie znalezionych przez sumowania liczb, aby 

uzyskad ten sam wynik, np.: 7 + 2 = 9, 3 + 6 = 9, 5 + 4 = 9. Każde z dzieci odczytuje swoje działania, 

np.: Zebraliśmy 10 słoneczek, 10 to 10 + 0, 8 + 2, 5 + 5 itp. Zabawę powtarzamy, tym razem tworzymy 

odejmowanie i wyznaczamy, jako wspólną różnicę, liczbę odpowiadającą połowie zebranych 

słoneczek. 

Po powrocie do domu w dzienniku wiosennego obserwatora dzieci rysują słoneczko i swoje 

obserwacje, np. kwiaty zwrócone do słooca, okulary słoneczne – bo słooce razi, albo inne rysunki 

kojarzące się z dokonanymi obserwacjami. 

ha
sło

mu----lec

mak
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Uwaga! Jeżeli warunki pogodowe lub otoczenie domu nie pozwalają na przeprowadzenie tej zabawy 

w terenie, można to zrobid w pomieszczeniu. Wtedy obserwacja będzie prowadzona przez okno, a 

płytki chodnikowe będą zastąpione kartkami z bloku. 

Środki dydaktyczne: okulary słoneczne, żółte klocki, kolorowa kreda, kartki, kredki 

 

3. Wiosenna matematyka – zadania na kartach pracy 
 Na kartach pracy przedszkolaki rozwiązują działania matematyczne – dodawanie i 

odejmowanie w zakresie 10. Po rozwiązaniu łączą działanie z ilustracją do niego pasującą. 

Następnie wymyślają zadania do ilustracji i działania, np.:Zosia dostała 5 tulipanów, a potem 

jeszcze 5 żonkili. Ile ma razem wszystkich kwiatów? 

 W kolejnym zadaniu dzieci przeliczają oczka na kostkach, z których ułożone są wieże. 

Dorysowują na pustych ściankach kostek tyle oczek, aby łącznie na wszystkich kostkach było 

ich 10. 

 Przedszkolaki oglądają znaki kierunkowe na karcie pracy i określają, jaki kierunek pokazują 

poszczególne strzałki. Analizują trasy rodzinnej wycieczki rowerowej, kierując się znakami 

wyznaczającymi kierunek poruszania się. Kredką rysują po śladzie właściwą trasę (środkową). 
Środki dydaktyczne: KP3 s. 72–73, kredki 

 

4. Konwaliowy bukiecik – projekt plastyczny, komponowanie z różnorodnych 

materiałów. 
Przygotowanie: na stolikach stoją pojemniki z makaronem kokardki, pociętym na połówki i na 

dwiartki, białe i niebieskie farby, pędzelki, zielony papier, nożyczki, klej wikol, prostokątne tacki 

papierowe. Przed dziedmi na dywanie leżą rozłożone ilustracje kwiatów wiosennych. Rodzic wymawia 

pierwszą głoskę, a zadaniem przedszkolaków jest podad nazwę kwiatu na tę głoskę, np. „s” jak 

sasanka, „p” jak przebiśnieg, „k” jak konwalia. Kiedy przedszkolak, poda właściwą nazwę, wskazuje 

ilustrację tego kwiatka. 

Prowadzący zaprasza dzieci do wykonania obrazka z konwalią. Pokazuje gotowy obrazek i 

szczegółowo prezentuje i omawia kolejne etapy wykonania pracy: 

– malowanie tacki niebieskim kolorem – tło obrazka; 

– pomalowanie połówek makaronu w kształcie kokardek białą farbą; 

– w czasie schnięcia pomalowanych elementów rysowanie długich liści konwaliowych i łodyżki na 

zielonym papierze (można skorzystad z szablonu do obrysowania); 

– wycinanie liści i łodyżek po narysowanym konturze; 

– przyklejanie łodyżek do tacki i dwóch liści po obu stronach łodyżki; 

– układanie kielichów konwalii z makaronu wzdłuż łodyżki i przyklejanie wikolem; 

– pozostawienie prac na stolikach, aby klej dobrze związał i wysechł. 

Gotowe obrazki należy ustawid w pozycji pionowej lub przypiąd na wystawie. Można je również 

wykorzystad jako okazjonalny prezent.  

Środki dydaktyczne: makaron kokardki, pocięty na połówki i na dwiartki, białe i niebieskie farby, 

pędzelki, zielony papier, nożyczki, klej wikol, prostokątne tacki papierowe 
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TEMAT: Pachnąco, kolorowo, smacznie, pięknie i zdrowo 

 

1. Gra w zielone – rozróżnianie i nazywanie kolorów w różnych odcieniach( ZABAWA 

DLA CAŁEJ RODZINY ) 
Nauczyciel (N) z piłką stoi wewnątrz koła. 

 Mówi na zmianę z dziedmi (D) rymowankę: 

N: Grasz w zielone? 

D: Gram! 

N: Masz zielone? 

D: Mam! 

Na słowa: Masz zielone? rzuca piłkę do wybranego dziecka. Dziecko chwyta piłkę i po słowie: Mam! 

podaje nazwę przedmiotu, zjawiska, rośliny, które są zielone lub mają w sobie kolor zielony. Po kilku 

rundach rodzic zastępuje chętne dziecko. Rodzic  wraz z dziedmi mówi rymowankę, dodaje jeszcze: 

Raz, dwa, trzy, zielonego szukasz ty! – wtedy dzieci rozbiegają się po pomieszczeniach  domu w 

poszukiwaniu zielonych przedmiotów i szybko wracają z nimi na dywan. Określają, jaki odcieo zieleni 

jest na znalezionym przedmiocie np. ciemnozielony, jasnozielony, bladozielony, mogą też używad 

porównao, np. „zielony jak trawa”. 

Środki dydaktyczne: piłka 

 

2. Wiosenny ogródek – eksperymenty ogrodnicze.Rodzic podsumowuje z dziedmi 

tydzieo rozmową o zmianach, jakie obserwujemy w przyrodzie: 

Zielone pędy, pączki na gałązkach, pierwsze kwiaty, mocniej świecące słooce, wyższa temperatura 

powietrza itp. Przyroda budzi się do życia. 

Potem zaprasza do założenia domowego wiosennego ogródka w domu. Przedszkolaki założą własne 

hodowle roślin jadalnych i ozdobnych. Będą obserwowad, jak wzrastają, i zdrowymi, jadalnymi 

produktami urozmaicad posiłki. Rośliny ozdobne zostaną wykorzystane do dekoracji pomieszczeo w 

domu, poznawania zapachów, opisywania wrażeo estetycznych. 

Wcześniej należy przygotowad stanowiska do zakładania hodowli. Propozycje do wyboru dla rodzica: 

stanowisko I. – nasiona rzeżuchy, słoiczki, papierowe ręczniki, plastikowe talerzyki lub płytkie tacki, 

dzbanek z wodą, plastikowe łyżki;  

stanowisko II. – nasiona fasoli, gaziki, gumki recepturki, słoiczki, dzbanek z wodą; 

stanowisko III. – nasiona lucerny, brokułu, rzodkiewki, słoik, gaziki, dzbanek z letnią wodą; 

stanowisko IV. – cebule, gaziki, słoiczki, gumki recepturki; 

stanowisko V. – ziemia doniczkowa, małe doniczki, cebulki roślin, np. hiacynta, żonkila, dzbanek z 

wodą; 

stanowisko VI. – ziemia doniczkowa, małe doniczki, sadzonki kwiatów, np. bratków, stokrotek, 

dzbanek z wodą, plastikowe łyżki; 

stanowisko VII. – ziemia doniczkowa, małe doniczki, nasiona kwiatów, np. fiołka, groszku 

pachnącego, dzbanek z wodą, plastikowe łyżki 

Rodzic prezentuje, jak założyd poszczególne hodowle, równocześnie rozmawiając z dziedmi o 

walorach zdrowotnych, smakowych lub estetycznych wysadzanych czy wysiewanych roślin. 

Instrukcje: 
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I. Nasiona rzeżuchy zalewamy na kilka minut wodą, aby napęczniały. Na talerzyku 

rozkładamy kilka warstw ręcznika papierowego i zwilżamy je wodą, a potem łyżką 

rozprowadzamy na nich napęczniałe nasiona. 

II. Na słoiczku mocujemy gazę gumką recepturką jak wieczko, tworzymy wgłębienie w gazie, 

lekko wsuwamy do środka. Do słoiczka nalewamy wodę do poziomu gazy. Na gazie 

układamy nasiona fasoli. 

III. Hodowlę kiełków lucerny, brokułu, rzodkiewki zakładamy w słoiczku. Wsypujemy nasiona 

do około 1/4 wysokości słoiczka. Zalewamy letnią wodą, słoiczek przykrywamy gazą. 

Uwaga! Należy pamiętad, aby codziennie przepłukiwad nasiona letnią przegotowaną 

wodą i odlewad jej nadmiar 

IV. Na słoiczku mocujemy gazę gumką recepturką jak wieczko, palcem tworzymy spore 

wgłębienie. Do słoiczka nalewamy wodę nieco powyżej poziomu gazy. Na gazie układamy 

cebulę korzeniami w dół. 

V. Do doniczki wsypujemy ziemię do połowy wysokości, wkładamy cebulkę kwiatka, 

obsypujemy ziemią dokoła i przysypujemy warstewką ziemi. Delikatnie zwilżamy ziemię. 

VI. Do doniczki wsypujemy ziemię do 3/4 wysokości, łyżką tworzymy dołek w środku, 

wkładamy do niego sadzonkę, obsypujemy ziemią. Delikatnie zwilżamy ziemię 

VII. Do doniczki wsypujemy ziemię do 3/4 wysokości, trzonkiem łyżki tworzymy kilka niezbyt 

głębokich dołków. Wkładamy do nich nasiona kwiatów. Przykrywamy warstewką ziemi. 

Delikatnie zwilżamy ziemię. 

Dzieci mogą wybrad hodowlę, wylosowad ją albo, jeżeli będą takie możliwości, założyd kilka hodowli. 

Przed przejściem dzieci do stanowisk rodzic omawia zasady bezpiecznego korzystania z przyborów i 

narzędzi, wzajemnej współpracy i pomagania sobie. Podkreśla też zasadę delikatnego obchodzenia 

się z nasionami i sadzonkami. 

Po przygotowaniu hodowli dzieci ustawiają swoje pojemniki w wyznaczonym miejscu w domu z 

zachowaniem podziału na rośliny jadalne i ozdobne. W miarę możliwości wykonują etykietkę dla 

swojej hodowli, wpisując na niej nazwę rośliny. Potem ją właściwie pielęgnują i obserwują w czasie 

wzrostu. 

Środki dydaktyczne: nasiona rzeżuchy, fasoli, lucerny, brokułu, rzodkiewki, cebule, cebulki roślin (np. 

hiacynta, żonkila), sadzonki kwiatów (np. bratków, stokrotek), nasiona kwiatów (np. fiołka, groszku 

pachnącego), małe doniczki, małe słoiki, papierowe ręczniki, plastikowe talerzyki i łyżki, ziemia 

doniczkowa, pojemniki z wodą, gaziki, gumki recepturki 

 

3. Kronika hodowli – założenie kroniki, rejestrowanie wzrostu roślin 

W swoim dzienniku wiosennego obserwatora przedszkolaki przygotowują strony do odnotowywania 

swoich obserwacji – po tyle stron, ile dane dziecko założyło hodowli (można też wybrad jedną z 

hodowli). Przy pomocy linijki dzielą stronę pionowo na trzy części i poziomo na trzy części. W 

pierwszym prostokącie w lewym górnym rogu wpisują cyfrę 1, która oznacza dzieo pierwszy, i rysują, 

jak wygląda hodowla. Każdy kolejny prostokąt będzie służył do wykonania rysunków w kolejnych 

dniach obserwacji. Można zdecydowad, że obserwacje będą się odbywad co drugi lub co trzeci dzieo – 

zależy to od rodzaju założonych w sali hodowli. Po około dwóch tygodniach będzie można oglądad 

kroniki i omawiad doświadczenia i wrażenia dzieci związane z hodowlą. 

Uwaga! Jeśli w hodowli znajdują się rzeżucha i szczypiorek – trzeba wykorzystad je do urozmaicenia 

posiłków, np. kanapek, omawiad ich walory zdrowotne i smakowe, wdrażad dzieci do zdrowego 

odżywiania. 
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Środki dydaktyczne: założone wcześniej hodowle, kartki, linijki, kredki 

 

4. � Moje spotkanie z Wiosną – malowanie farbami. 

Przygotowanie: na stolikach leżą kartki z bloku rysunkowego, farby plakatowe, pędzle, pojemniki z 

wodą. Rodzic zaprasza dzieci od namalowania ilustracji pod tytułem „Moje spotkanie z wiosną”. 

Zachęca do twórczego, indywidualnego podejścia do pracy. Każdy może namalowad obrazek 

opowiadający o wiośnie według własnej wiedzy, osobistych wrażeo, indywidualnej wrażliwości 

estetycznej. Po wykonaniu ilustracji dzieci prezentują prace i opowiadają o swoich spotkaniach z 

wiosną przedstawionych na obrazku. 

Środki dydaktyczne: kartki z bloku rysunkowego, farby plakatowe, pędzle, pojemniki z wodą 

 

5. Wiosenne podchody – zabawy tropiące. Poruszanie się po ogrodzie według kierunku 

określonego przez narysowane strzałki. Odszukiwanie ukrytych karteczek z 

zadaniami, wykonywanie tych zadao, np.: Policz listki na gałązce. Odszukaj pięd 

kwiatków w trawie i je nazwij. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Zał. Nr.1    „O WIOŚNIE W LESIE I WIEWIÓRKI WAŻNYM INTERESIE” 

 

1. Spał sobie Hałabała zimą, długą znużony wielce w swojej dziupli po wiewiórce na mchowej pościeli. 

Nóżki w czerwonych bamboszkach podwinął pod siebie i czekał aż słonko wiosenne na dobre się 

rozzłoci na niebie. Coraz to się poderwał, ogienek na komineczku zapalił, herbatki z lipowego kwiatu 

w garnuszeczku zaparzy, jagódką suszoną przygryzł albo laskowym orzeszkiem i dalej spał, i z jednego 

boczku na drugi się przewracał. Aż się miotełka z gęsich piórek z oburzenia trzęsła w kątku, że jej 

krasnal nie weźmie do zrobienia porządku. Paproszki bowiem sypały się z mchowej pościeli i 

nieporządek był wielki. 

2.Połowa marca już dawno minęła, a krasnal wciąż spał smacznie. Aż tu nagle któregoś dnia w 

południe, ktoś mu sen przerywa i stuk, puk, stuk, puk, do drzwi dziupli kołata. 

 

3.-Kto tam? – pyta krasnal, pod mchową pierzynką się przeciągając. A gośd na to: 

- To ja, wiewiórki córka z leśnego podwórka. Moja mama nie miała przyjśd sama, więc mnie przysłała 

do pana krasnala, żeby pan przyszedł do mamy w ważnym interesie. Mieszkamy opodal w czarnym 

lesie. 

- Owszem powiada krasnal – pójdę, ale nie inaczej, póki się z wiosną nie zobaczę. Nie będę się przy 

byle pogodzie spieszył – taka już moja zasada. Przyjdź kiedy indziej, trudna rada. 

-  Ale proszę pana – mówi wiewiórka zatroskana – Przecież już pączki widad na głogu, a na suchej 

trawce na rozłogu słooce niezgorzej świeci, a młynarzowe dzieci, bazi szukają nad rzeka. Już wiosna 

niedaleko. 

- Ależ, gdzież tam, gdzież tam –mruknął Hałabała i chrapnął. 

 

4.Spał znowu jakiś czas, aż tu biegnie ktoś przez las. Biegnie ktoś zieloną drogą. Rude uszy, rudy ogon 

i do dziupli stuk, puk. 

-Kto tam? – pyta krasnal. 

- To ja wiewiórki córka z leśnego podwórka. Mama prosi, żeby pan przyszedł w ważnym interesie do 

naszej dziupli w czarnym lesie. 
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-Owszem, owszem, przyjśd przyjdę, ale nie inaczej, póki się z wiosną nie zobaczę. Nie będę przy byle 

pogodzie nóg nadwyrężał – tak już moja zasada. Przyjdź kiedy indziej, trudna rada. 

-  Ale panie krasnalu – mówi wiewiórka pełna żalu – tod już baba Saba przyszła do lasu po zawilce, tod 

już włosy zielone wierzbom rosną ponad rzeką, wiosna już niedaleko. 

 

5.Na wspomnienie o babie Sabie zerwał się krasnal z pościeli i jednym oczkiem z dziupli wyjrzał. 

Patrzy, a baba Saba stoi na pagórku. Fartuch ma kraciasty, a w nim jakieś kwiaty. To zawilce świeże, 

bieluchne, w małe powiązane pęczki. A każdy pęczuszek otulony w świeżutki meszek zielony. A baba 

Saba twarz, pomarszczoną jak jesienne jabłko, co się już kwartał pod jabłonką wyleżało, pod 

słoneczko wyciąga i mruczy; 

- Od dwudziestego marca zagrzewa słonko chod starca. 

- Zagrzewa, zagrzewa – mówi Hałabała i ziewa – ale to jeszcze nie wiosna, wiewiórko – rudoskórko. 

Fiołków jeszcze nie ma . I uraczywszy wiewiórkę tą przemową, buch, buch – krasnal na pościel 

mchowa i chrapnął. Spał znów jakiś czas, aż tu biegnie ktoś przez las. Zwinne, zgrabne susy, ruda kita, 

rude uszy. I do dziupli stu, puk! 

- Kto tam? 

- To ja! – woła rudas, starszy syn wiewiórczy. – niech się pan krasnal łaskawie w pościele nie kurczy i 

przyjdzie do mej mamy w ważnym interesie. Tod już wiosna od dawna błąka się po lesie. 

- Wpierw się do wstania przymuszę, zanim nie zabrzmią fujarki pastusze! – woła krasnal. Aż tu nagle 

brzmi znad rzeczki głos wierzbowej fujareczki, po powietrzu leci granie – No niechże pan krasnal 

wstanie! 

Raz, dwa, przetarł krasnal oczy i hop! Jak nie skoczy! Chwycił miotełkę z kąta i prosi: 

- Miotełko ty z gęsich piórek, oczyśdże mój garniturek wiosenny. Miotełeczkafurku, furku po 

wiosennym garniturku i w mig krasnal z dziupli hyc – i biegnie na to miejsce, gdzie zwykle się z 

wiosenką spotykad. Przybiegł wreszcie na to miejsce, kędy las się kooczy. Patrzy, słooce nad polaną w 

złocistej opooczy. Sypie promieniami całe wiązki na młodziuchne liście i gałązki. A fiołków w trawie 

gromada cała. 

 

6.Przystanął Hałabała i woła; 

- Ej, wiosenko, nie bądź taka, przybądź do mnie, nieboraka, niechże cię zobaczę! Zapachniało mu nad 

głową fiołkowo, wiosenkowo, jakby nos wetknął  znienacka w pachnidełka miłe, i nagle patrzy, 

panienka wiosenka, w konwaliowych, sasankowych sukienkach. Uśmiecha się i mówi; 

- Jestem już. Każę słonku świecid, każę śpiewad ptakom, będziesz mógł po lesie chodzid, nieboraku. 

-Taraz to już będę mógł! – wrzasnął Hałabała i nie żałując nóg, w te pędy do wiewiórki – rudoskórki 

pobiegł. 

- Jakiż to ważny interes masz do mnie, ciekaw jestem ogromnie! 

- A wiewiórka – rudoskórka rudą główka kręci i mówi. 

- Cała bieda w tym, że nie mam pamięci. Cztery dziuple w lesie miałam, a o jednej zapomniałam. Tam 

orzechów pełna dziupla, a tu mi się co dzieo zapas uszczupla, a do nowych laskowych orzechów 

jeszcze daleko. Pamiętam, ze mości  Hałabała był ze mną, gdym dziuple obierała: dam orzechów 

mości krasnalowi, jak się nad tym trochę pogłowi. 

-  A owszem, bardzo chętnie, wnet to sobie upamiętnię. Pierwsza dziupla była w tej sośnie, co pod nią 

krzywy pieniek rośnie: druga dziupla była w tej sośnie, co pod nią borówka rośnie: trzecia dziupla była 

w tej sośnie, co pod nią wilcze łyko rośnie, a czwarta dziupla, była w tej sosence, co to ja się pod nią 

często kręcę, nad pracowitością czarnych mrówek rozmyślając. I o ile mnie pamięd nie myli, to jeszcze 
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w lutym zastałem cię w tej dziupli po obiadku sutym, jakieś się po ostatnim orzechu oblizywała w 

pośpiechu. 

- A to ci się przypomniało, mój kochany Hałabało! – pisnęła wiewiórka. 

- Prawda, prawda! Bo to mam pamięd jak u niedźwiedzia ogon – i hyc, kic, pobiegła w polankową 

stronę i tylko zatrzeszczały gałązki zielone. 

 

7. A Hałabała stoi i myśli; „co tam będę za wiewiórką gonił bamboszki wypsuwał i o te dwa orzechy, 

co mi z wdzięczności przyobiecała się dopominał. Pójdę lepiej i zobaczę, co się dzieje z bodkiem 

klekotaczem, bod już pewnikiem z zagranicy powrócił i na stodole baby Saby klekoce”. I poszedł 

krasnal, a w ślad za nim szła wiosenka panienka w wiosenkowych, konwaliowych sukienkach, z 

fujareczką swa zaczarowaną ptaszęcymi piosenkami rozśpiewaną. 
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Zał nr.2 
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DLA CHĘTNYCH DZIECI  

 

Wiosenne zagadki – rozwiązywanie zagadek słownych o tematyce wiosennej. 
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W zeszycie proszę zapisad wielką i małą literę „H”,”h” 

 

Miłej i przyjemnej pracy  i zabawy życzę  

Pozdrawiam 

 Martyna Majewska 

 

P.S1.  Dzieci w dalszym ciągu uczą się czytad:  czytanka  str. 54(proszę o nagranie 

filmu jak dziecko czyta)oraz wiersza na pamięd  „PRZYJŚCIE WIOSNY” – również 

proszę o film)  

 

P.S.2 proszę o przysyłanie do mnie zrobionych zadao w kartach pracy oraz prac 

plastycznych 

 

                                                                                                   DZIĘKUJĘ 

 

 


