
Temat tygodnia: Wiosna tuż tuż 

Poniedziałek: Pierwsze oznaki wiosny 

1. Utrwalenie piosenki  

W marcu 

sł. Irena Suchorzewska, muz. Bohdan Riemer 

 

Raz śnieg pada, 

a raz deszczyk. 

Na jeziorze 

lód już trzeszczy. 

Błękit nieba 

lśni w kałuży, 

bałwan w słońcu 

oczy mruży. 

Ref.: Koniec, koniec zimy. 

Przerwa. 

Dzwonek. 

To nie dzwonek, 

to skowronek! 

 

2.  „Wiosna” – zdjęcia przedstawiające bociana, krokus, pierwiosnek, sasankę, kukułkę, 

żabę, skowronka i kartoniki z zapisanymi globalnie nazwami obiektów ze zdjęć (zdjęcia w 

załączniku). Dzieci odczytują wyrazy i dzielą je na sylaby (wyklaskują sylaby). Następnie 

przyporządkowują napisy do czytania globalnego zdjęciom. Próbują podzielić zdjęcia na 

grupy, np. kwiaty, ptaki. Na koniec podają swoje skojarzenia ze zdjęciami. N. zadaje 

pytania: Z czym jeszcze kojarzy wam się wiosna? Jakie są jej oznaki? 

 

3. „Krokusy” – praca plastyczna. Na zieloną ściereczkę kuchenną lub zieloną kartkę 

papieru dzieci przykleją łodygi i liście krokusów, wykonane z pianki. Następnie 

doklejają pestki dyni zafarbowane na fioletowo i żółto, tak by stworzyć z nich kwiaty. 

(można użyć również innych, dowolnych materiałów)  

 

 



4. Wiosenny spacerek – rozmowa na temat wiersza Renaty Cinal i opowieść ruchowa. 

Rodzic czyta wiersz, a następnie zadaje pytania:  

Kto zaprasza dzieci na spacer? Kto podniósł pierwszy głowę skuloną? Jakiego koloru 

są kaczeńce? Co robi pan ogrodnik w ogrodzie? Co oznacza powrót bocianów i 

jaskółek? 

Wiosenny spacerek 

Renata Cinal 

Wiosenne słońce wesoło świeci 

i na wycieczkę zaprasza dzieci. 

Tutaj śnieg odkrył trawkę zieloną, 

przebiśnieg podniósł głowę skuloną. 

Listki i trawki na słonku się grzeją, 

żółte kaczeńce do słońca się śmieją. 

Ptaszki na drzewach radośnie ćwierkają 

i wszyscy wiosny już wyglądają. 

Ogrodnik porządki robi w ogrodzie, 

nowe nasionka wysiewa co dzień. 

Na deszczyk będą sobie czekały 

i zazieleni ogród się cały. 

Kiedy jaskółki zza morza wracają, 

kiedy bociany nad gniazdem kołują. 

Kiedy w ogrodzie barw tęcza zabłyśnie, 

to przyjdzie wiosna już oczywiście. 

 

5. Opowieść ruchowa.  

Dzieci kładą się na dywanie. Rodzic przedstawia opowieść ruchową, a dzieci go 

naśladują: Budzimy się ze snu na polanie pod lasem (dzieci wstają i zaczynają chodzić 

po sali), przecieramy oczy, mrużymy powieki, gdy dochodzą do nich promienie 

wiosennego słońca (dzieci pocierają powieki dłońmi). Spod śniegu zaczynają 

wychylać się pierwsze źdźbła trawy (dzieci rozglądają się dookoła i wskazują w sali 

zielone elementy). Ptaki pięknie śpiewają (dzieci naśladują śpiew ptaków). Bociany 

wróciły z ciepłych krajów i spacerują po łące (dzieci dumnie kroczą, podnosząc 

wysoko kolana i klekocząc rękoma). 

Czy słyszycie? To rude wiewiórki skaczą z gałęzi na gałąź (dzieci podskakują 

obunóż). Ciekawe, czy niedźwiedzie obudziły się już z zimowego snu (dzieci udają 

niedźwiedzie – poruszają się na czworakach). Spróbujmy podpatrzeć je przez lornetkę 

(dzieci udają, że obserwuje coś przez lornetkę). Idziemy dalej (dzieci chodzą po sali). 

Dotarliśmy do leśnego strumyka. Widać przy nim różne zwierzęta (dzieci wypatrują), 

które przyszły się napić. Podejdźmy bardzo cicho, żeby ich nie spłoszyć (dzieci 

skradają się na paluszkach). Przejdźmy po kamieniach na drugą stronę strumyka 

(dzieci przeskakują z nogi na nogę) i odpocznijmy na polanie (dzieci siadają). Odeszła 

już zima (dzieci machają), witamy słoneczną wiosnę (dzieci klaszczą). 

 

6. „Gramy w zielone” – zabawa ruchowa. Rodzic rzuca piłkę do kolejnych dzieci i 

wymienia nazwy różnych przedmiotów. Gdy wymieni nazwę czegoś, co jest zielone, 

dziecko powinno złapać piłkę. Przy innych nazwach pozwala piłce spaść na ziemię. 

 

7. Filmik edukacyjny „Wiosna – pierwsze oznaki w przyrodzie” 
https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY


8. Kolorowanki do wydruku. (w załączniku) 

Dla tych z Państwa, którzy nie posiadają drukarki, polecamy kolorowanki online np. 
https://www.kolorowankionline.net/bocian-z-zaba 
https://www.kolorowankionline.net/slonecznik-i-krokusy  

https://www.kolorowankionline.net/bocian-z-zaba
https://www.kolorowankionline.net/slonecznik-i-krokusy

