
Wtorek 06.04.2021 r. 

 

Temat tygodnia : Wiosenne przebudzenia 

Temat dnia: Pierwsze kwiaty wiosny 

 

1. Dziecko mówi dzień dobry w następujący sposób: dzień – uderza dłońmi o kolana, do 

– uderza dłońmi o podłogę, bry – klaszcze. 

  

Rodzic zachęca do rozwiązania zagadki I. Fabiszewskiej, która wyjaśni dziecku, o jakiej 

porze roku będą rozmawiać.  

 

Bociany z podróży wracają, 

wokół kwiaty rozkwitają. 

Motyle pojawiły się na łące, 

ale dni nie są jeszcze gorące. (wiosna) 

 

2. Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego Oznaki wiosny. 

 

Rodzic zachęca do wysłuchania opowiadania, w którym są zawarte informacje o tym, jakie 

oznaki wiosny zauważyli na spacerze z dziadkiem Ada i Olek.  

 

– Wstawajcie, śpiochy! – budził dziadek Olka i Adę. – Mamy już wiosnę! Od dzisiaj mamy tyle 

samo dnia co nocy, a od jutra dzień będzie coraz dłuższy, a noc coraz krótsza... Aż do 

wakacji! 

– Wiosna, a spać się chce! Jestem senny – wiosenny! 

– Nie marudź, wstawaj szybko, a nie pożałujesz! I ty Ada, też! 

– A mogę dośnić do końca moją bajeczkę? 

– Dobrze, daję wam piętnaście minut na obudzenie i wyjście z łóżka! 

Po piętnastu minutach dzieci były na nogach, myły buzie i ręce w umywalce, czyściły zęby.  

– Ubierajcie się, wychodzimy! 

– A co będziemy robić? – spytała Ada. 

– Wyruszamy na poszukiwanie wiosny! 

– A jak wygląda wiosna? – spytała Ada. 

– Za chwilę ją zobaczysz! 

Ada wyobraziła sobie wiosnę jako panią w zielonej sukni, z wiankiem na głowie, niosącą 

koszyk pełen kwiatów. Olek rozglądał się, szukając zwiastunów wiosny. 

– Ja tu widzę tylko zimę! Wszędzie śnieg, drzewa są gołe, bez liści, gdzie tu wiosna? 

– Tak myślisz? Rozejrzyj się, patrz uważnie, to zobaczysz wiosnę! 

Nagle Ada się zatrzymała. 

– O, jakie ładne, białe kwiatki! Wyrastają ze śniegu! 

– To przebiśniegi! Widzisz, Olku, Ada pierwsza zauważyła wiosnę! 

– O, a tam takie fioletowe kwitną! Ale ich dużo! 

– To są przylaszczki! Dwa punkty dla Ady! 

Ada, dumna, rozglądała się wszędzie. 

– O, jeż wyłazi spod gałęzi! 

– Obudził się ze snu zimowego! 

– O, bazie rosną na wierzbie! 

– Brawo, Olku, to też oznaki wiosny! 

Na polu, między płatami topniejącego śniegu, zieleniło się coś jak trawa. 

– O zielone rośnie! – zawołał Olek. 



– To wschodzi ozimina – zboże zasiane jesienią, które przezimowało na polu! 

– O, lecą jaskółki! 

– Brawo! Jedna jaskółka nie czyni wiosny, ale całe stadko – tak! – powiedział dziadek. 

– Jedna jaskółka mogła przezimować w norce u kreta, razem z Calineczką! – stwierdziła Ada. 

– Wiosną niedźwiedzie budzą się z zimowego snu, wychodzą głodne ze swojej gawry i szukają 

tłustych małych dziewczynek do jedzenia! – zażartował Olek. 

– Ale mnie nie zje, bo powiem, że jestem niesmaczna! – powiedziała Ada, ale na wszelki 

wypadek rozglądała się dookoła. 

– Ada, nie słuchaj go, tu nie ma niedźwiedzi! Co najwyżej mogły się obudzić borsuki i 

chomiki! 

– Ale one nie jedzą dzieci? – upewniła się Ada. 

– Z tego co wiem, to nie! – uśmiechnął się dziadek. 

Dzieci usłyszały głośny dźwięk dochodzący znad podmokłych łąk. 

– Co tak hałasuje? – zdziwił się Olek. 

– To żuraw! Jego klangor niesie się na wiele kilometrów! 

– Żurawie przyleciały? 

– Już miesiąc temu! Zawsze przylatują, zanim zacznie się wiosna! 

– O, bociany, bociany, bociany – zawołała Ada. 

Wysoko na niebie krążyły bociany. Wracały do swoich gniazd. 

– No, to już możemy być pewni, że wiosna nadeszła! – powiedział dziadek. 

 

Dziecko odpowiada na pytanie:  

- Jakie oznaki wiosny widzieli Olek i Ada na wiosennym spacerze z dziadkiem?  

 

3. Zabawa ruchowa Zwiastuny wiosny. 

 

Obrazki przedstawiające pierwsze zwiastuny wiosny, np.: bazie na gałęziach, kwitnąca forsy-

cja, przebiśniegi, krokusy, motyl, bocian, nagranie muzyki w rytmie marsza. 

 

 

 

                              
 

 



             
 

          
 

https://www.youtube.com/watch?v=333TcAnvpI8 

 

Dziecko stoi z boku pokoju. Rodzic rozkłada obrazki. Prosi dziecko, aby się odwróciło. 

Umieszcza obrócone tyłem obrazki przedstawiające pierwsze zwiastuny wiosny, np.: bazie na 

gałęziach, kwitnące forsycje, 

przebiśniegi, krokusy, motyle, bociany. Włącza nagranie muzyki w rytmie marsza. Dziecko 

spaceruje pomiędzy obrazkami. Na przerwę w nagraniu muzyki szuka zwiastunów wiosny –

dziecko zagląda pod wybrane obrazki. Jeśli znajdzie obrazki, pokazuje je rodzicowi i nazywa 

przedstawione na nich zwiastuny wiosny. Zabawa trwa do chwili, aż wszystkie obrazki 

przedstawiające zwiastuny wiosny zostaną odkryte. 

 

 

4. Zabawa z zastosowaniem wiersza Bożeny Formy Wiosna 

Dziecko zajmuje miejsce, za plecami rodzica siedzącego z przodu i wykonuje masażyk na 

jego plecach. 

Dziecko:                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

Delikatnie dotyka pleców rodzica w różnych                             Rozsiewa kwiaty na łące, 

miejscach, opuszkami palców, 

wykonuje ruchy koliste całymi dłońmi,                                      prosi o promyki słońca, 

rysuje kontury liści,                                                                     maluje na zielono liście na 

drzewach 

zbliża dłonie do uszu ,naśladując                                                i słucha, jak pięknie skowronek 

śpiewa 



nasłuchiwanie,                                                                                   

delikatnie uciska ramiona,                                                          Na miękkiej trawie usiądzie 

czasami 

delikatnie uderza zaciśniętymi pięściami                                   i śpiewa wesoło z 

przedszkolakami. 

w plecy rodzica. 

Potem robimy zmianę i rodzic masuje dziecko. 

 

  

5. Wydzieranka Krokus – rozwijanie sprawności manualnej. 

 

Kolorowe zdjęcie przedstawiające krokusy (w różnych kolorach: białym, żółtym, 

fioletowym), dla  dziecka: biała kartka, szablon krokusa, ołówek, papier kolorowy, klej, 

kredki. 

 

           
 

 

               
 

 

 

Rodzic układa na stole zdjęcia przedstawiające krokusy (w różnych kolorach, np.: białym, 

żółtym, fioletowym). Dziecko opisuje ich wygląd. Rodzic zwraca uwagę na fakt, że krokus 

nie boi się śniegu ani mrozu. Gdy nie ma słońca, a leży śnieg, krokusy tylko leciutko przez 

niego przebijają. Gdy jest słońce, rozwijają swoje kwiaty. Wyjaśnia, że krokusy są pod 

ochroną. Układa przed dzieckiem białe kartki, szablony krokusa, ołówki, papier kolorowy, 
klej, kredki. Dziecko odrysowuje na kartce szablon, drze papier kolorowy na małe części, a 

następnie wypełnia nimi kontur krokusa. Na koniec wycina kwiat. 

 



6. Zabawa ruchowa z elementem wspinania się – Wielka woda. 

 

Dziecko biega po pokoju w różnych kierunkach. Na hasło: Wielka woda, odnajduje w pokoju 

podwyższone miejsce (np. dowolną zabawkę, krzesło), które pozwoli mu nie zamoczyć nóg i 

na nie wchodzi. Na hasło: Niebezpieczeństwo minęło – kontynuuje bieg. 

 

 

 


