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„WITAJ WIOSNO” 

1.  „Wiosenna orkiestra” – wydobywanie dźwięków z przedmiotów 

codziennego użytku (gazeta, łyżki, klocki itp.). 

2. Wiersz „List pożegnalny do Pani Zimy” 

 

Przyszła pora niesłychana 

Mroźna zima jest żegnana. 

Bo na wiosnę przyszła pora 

Grube ciuchy dać do wora. 

Kwiatki, ptaki, ciepłe słońce 

Mnóstwo roślin znów na łące. 

Rower, rolki pójdą w ruch, 

Czas założyć lekki ciuch. 

Zima brzydka, pomarszczona 

Dziś zostaje wygoniona. 

I nadzieja w nas ukryta, 

Że tu prędko nie zawita… 

 

3.  „Wiosenna opowieść” – malowanie farbami na dużych brystolach (lub 

zwykłym papierze czy gazecie) w rytm słuchanej muzyki 

https://www.youtube.com/watch?v=hv4db5JRr9w 

4. Rysowanie po śladzie - doskonalenie zdolności grafomotorycznych i 

percepcji wzrokowej. 

5. Zabawa ruchowa „Slalom”- pokonywanie przeszkód z ustawionych 

domowych przedmiotów –  sprawność ruchowa. 

6. „Marcowa pogoda” – obserwacje przyrodnicze – co widzimy przez okno, 

jakie zmiany zachodzą w przyrodzie. 

7. Przeliczanie, odejmowanie, dodawanie, porównywanie liczebności – 

używamy do tego klocków, sztućców, innych przedmiotów codziennego 

użytku (dzieci mogą wycinać listki z papieru, kolorować i przeliczać). 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY – oznaki wiosny – film edukacyjny 

 https://www.youtube.com/watch?v=rANDOonihZg – rozpoznajemy kwiaty wiosenne 

przy muzyce klasycznej „Cztery pory roku – wiosna” Antonio Vivialdi 

https://www.youtube.com/watch?v=NFz4nfoB5dA – odgłosy wiosennych ptaków 

8. „Sklep warzywniczy” –  zabawa w sklep - poznawanie nazw różnych 

warzyw i owoców.  

https://www.youtube.com/watch?v=hv4db5JRr9w
https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY
https://www.youtube.com/watch?v=rANDOonihZg
https://www.youtube.com/watch?v=NFz4nfoB5dA
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8.  „Jakie smaki kojarzą nam się z wiosną?”- poznanie wiosennych warzyw 

(dotykamy, smakujemy, wąchamy), samodzielne opisywanie warzyw 

przez dziecko.  

9. Kolorowanie wybranego warzywa. 

10. „Dlaczego najzdrowsze są świeże warzywa?” -  rozmowa z dzieckiem. 

11.  „Zdrowe kanapki” – przygotowanie kanapek. 

12. Zabawa ruchowa „Poruszamy się jak żabki i bociany”. 

13. „Wiosenne drzewa” – praca plastyczna. 

 

 

14. Słuchanie wiersza D. Gellner „Gąsienica- tajemnica”. 

 

Idzie ścieżką gąsienica, 

Kolorowa tajemnica. 

Krótkich nóżek mnóstwo ma, 

Jedną robi pa, pa, pa. 

Do widzenia, do widzenia, 

Czary-mary, już mnie nie ma. 

Nitką się owinę cała 

i w kokonie będę spała. 

Kokon się na wietrze chwieje, 

Niby nic się już nie dzieje. 

Gąsienica w środku śpi, 

Zatrzasnęła wszystkie drzwi. 

Aż tu nagle - patrzcie teraz, 

Ktoś kokonu drzwi otwiera, 

Macha na nas skrzydełkami, 
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Kto to jest? - Powiedzcie sami! 

 

Udzielanie odpowiedzi na pytania: 

• Kto szedł ścieżką? 

• Jak wyglądała gąsienica? 

• Co zrobiła przed zimą gąsienica? 

• W czym przespała zimę? 

• Co się stało na wiosnę? 

15. Jak larwa przeobraża się w motyla? 

https://www.youtube.com/watch?v=zNeizTuJCgg 
https://www.youtube.com/watch?v=Za1djTAb4qs 

16. Zabawa ruchowa przy piosence „Urodziły się motyle” - można 

wykorzystać akcesoria domowe (chusteczki, apaszki, wstążki, bibułę 

itp.) 

https://www.youtube.com/watch?v=eXTBJkvsWsk 

17.  „Ślimaki” – oglądanie zdjęć ślimaków z muszlami i bez muszli. 

Porównywanie ich wyglądu, rozmowa na temat sposobu odżywiania 

ślimaków. 

18. Wysłuchanie wiersza: 

Pewien ślimaczek, całkiem nieduży 
wciąż marzył skrycie o wielkiej podróży. 

Lecz jak wiadomo ślimaczki małe 
nie chodzą szybko, nie jeżdżą wcale. 

 
I nie latają raczej samolotem, 

ale ten ślimak miał na to ochotę. 
Myślał i myślał, aż wpadł na pomysł, 

że zwiedzi świata wszystkie cztery strony. 
  

Wymyślił, że domek swój opuścić może 
i powędruje  sobie nad morze. 

Lecz domku zrzucić nie mógł ślimaczek. 
Usiadł pod liściem i głośno płacze. 

  
 - Czemu ty płaczesz ślimaczku mały? 

Inne zwierzątka tak go pytały. 
 - Chciałem wyjść z domu, ale nie mogę. 

Miałem już dzisiaj wyruszyć w drogę. 
 

 - To żaden problem -  rzekł żuczek na to. 
W świat możesz ruszyć i z własną chatą. 

https://www.youtube.com/watch?v=zNeizTuJCgg
https://www.youtube.com/watch?v=Za1djTAb4qs
https://www.youtube.com/watch?v=eXTBJkvsWsk
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Dom swój na grzbiecie zabierz przyjacielu 
Nie będziesz musiał szukać  hotelu. 

 
Gdy poczujesz zmęczenie lub gdy słonko praży 

Schowasz się w swym domku gdy tylko zamarzysz. 
 - To świetna rada – podziękował ślimaczek. 

I choć przed chwilą był smutny to już wcale nie płacze. 
  

Szykuje się bowiem nasz ślimaczek nieduży 
do swojej wielkiej wymarzonej podróży. 

Może go spotkacie gdy nad morzem będziecie, 
bo z swym domkiem na grzbiecie wędruje po świecie. 

http://www.bajecznafabryka.pl/2011/08/bajka-o-slimaku.html 

 

 

19. Ćwiczenia gimnastyczne 

- „Ćwiczymy równowagę” – pokonywanie trasy od kuchni do pokoju z 

woreczkiem na głowie; 

- Pokonywanie ustalonej trasy na czworaka; 

- pokonywanie trasy skacząc na jednej nodze; 

- rzut do celu – zgniatamy kulę z gazety i rzucamy ją do kosza (miski, 

wiaderka); 

- czołganie się pod ustawionymi w rzędzie krzesłami. 

4. „Masaż ślimaków” – zabawa relaksacyjna – rodzic rysuje dziecku na plecach 

muszlę ślimaka, kreśląc ją wielokrotnie. Następnie dziecko rysuje ślimaka na 

plecach rodzica. 

5. „Wiosenne przysłowia” – rozmowa o ich znaczeniu 

- „Kto w marcu zasieje, ten się na wiosnę śmieje” 

- „W marcu jak w garncu” 

- „Gdy w kwietniu słonko na dworze, nie będzie pustek w komorze” 

- „Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata”. 

 

 

 

http://www.bajecznafabryka.pl/2011/08/bajka-o-slimaku.html
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KOLOROWANKI 
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