
17.03.2020 

TEMAT TYGODNIA: Wiosna tuż-tuż! 

TEMAT DNIA: Wiosenne kwiaty 

 

1. Wspólne śpiewanie wiosennej piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=gpZElYqu1Ag 

Grabie i łopaty zimą spały w szopie 

Wiadomo , że wtedy grządek nikt nie kopie. 

Nagle przyszła wiosna na dwór je wygnała, 

Kiedy pracowały ,ona planowała . 

 

Ref: Tu i tam zieleń dam .Szaro-bure zniknie . 

Ani się obejrzysz jak wszystko rozkwitnie . 

W zielonym ogrodzie będą rosły drzewa , 

Kwiaty będą kwitnąć , ptaki będą śpiewać. 

 

Słońce grzać zaczęło z coraz większą mocą . 

Grabie i łopaty męczą się i pocą. 

Taczki i konewki także się zwijają 

Wszyscy pani wiośnie dzielnie pomagają. 

 

Ref: Tu i tam zieleń dam .Szaro-bure zniknie . 

Ani się obejrzysz jak wszystko rozkwitnie . 

W zielonym ogrodzie będą rosły drzewa , 

Kwiaty będą kwitnąć , ptaki będą śpiewać. (x2) 

 

 

2. Co to jest? – rozwiązanie zagadki 

By zobaczyć je na łąkach, 

trzeba czekać aż do wiosny. 

Gdy zakwitną, świat się staje 

kolorowy i radosny! 

 KWIATY! 

3. Poznajemy wiosenne kwiaty – oglądanie obrazków, nazywanie i porównywanie 

oglądanych kwiatów. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gpZElYqu1Ag
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4. Zabawa ruchowa z elementami ćwiczeń oddechowych pt. „Pachnące kwiaty” 



Na dywanie rozłożone są sylwety kwiatów, wycięte z kolorowych gazet. Dzieci poruszają się 

po sali przy tamburynie. Podczas przerwy w muzyce podnoszą jeden kwiat i kładą go na 

dłoni. Wdychając powietrze nosem i wydychając je ustami, próbują zdmuchnąć kwiatek z 

dłoni. 

Uwaga: w przypadku braku możliwości wydrukowania kwiatów, można je wyciąć z prostego 

szablonu, lub po prostu je sobie wyobrazić!  

 

5. Propozycja pracy plastycznej na dziś: 

Wiosenne hiacynty 

Wariant 1: 

Potrzebne będą: biała kartka A4, zielona kartka, fioletowa farba, słomka do napojów 

Sposób wykonania: 

1. Z zielonej kartki wycinamy dwa listki i łodygę. 

2. Wycięte elementy przyklejamy na białą kartkę. 

3. Słomkę z jednej strony przecinamy i odginamy podcięte elementy tak, żeby końcówka 

słomki przypominała „gwiazdkę”  

4. Tak przygotowaną słomkę maczamy w fioletowej farbie, a następnie odciskamy 

„gwiazdki” na kartce wzdłuż przyklejonej łodygi. 

5. Czekamy aż farba wyschnie. 

6. Powodzenia Kochani! 

 

Wariant 2: 

Potrzebne będą: biała kartka A4, fioletowa i zielona farba, pędzelek 

Sposób wykonania: 

1. Zieloną farbą za pomocą pędzelka ryzujemy dwa listki i łodygę. 

2. Zanurzamy paluszek w fioletowej farbie i robimy odciski wzdłuż łodygi, po jednej i drugiej 

stronie. 

3. Czekamy aż praca wyschnie! 

 

Wariant 1: 



 

 

Wariant 2: 

 

 


