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TEMAT TYGODNIA: Wiosna tuż-tuż! 

TEMAT DNIA: Jakie zwierzęta budzą się z zimowego snu? 

 

1. Rozpoczęcie zabawy wspólnym śpiewaniem nowopoznanej piosenki „Wiosna w ogródku” 

 

2. Zapoznanie z wierszem: 

Wiosna wśród zwierząt 

Sarny o gruszę już brody czyszczą, 

wielki jeleń ze świerkiem się bodzie, 

skrzydełka ptaków nad sadem błyszczą. 

Łabędzie skrzydłami trzepią w wodzie. 

 

Dzięcioł zajadle w wielki pień wali, 

próchno się sypie, poczuł robaka 

pomyślał sobie, że pień rozwali. 

Ile tej siły znajdziesz u ptaka? 

 

Kreta nie widać, zimno, nie ryje, 

kojot pobiegł pod stare kurniki, 

jak nic nie znajdzie, pójdzie zawyje. 

W bagnie pod lasem pławią się dziki. 

 

Gęsi przy parkach trawy szukają, 

nie odlatują do ciepłych krajów, 

wieczorami do jezior wracają, 

pogęgując na gniazdach siadają. 

 

Nikt tu nie lubi skunksa i wilka, 

jeden zakadzi, drugi rozszarpie. 



Każdemu miła jest wiosny chwilka, 

ptasie wesele w niagarskiej skarpie. 

 

Nic mi uwadze tu nie umyka, 

tyle tu piękna widzę na co dzień. 

Nie ma bociusia, śpiewaka słowika. 

Z tęsknoty oko łzą mi zachodzi. 

 

3. Zgadywanki :Jak zwierzęta budzą się wiosną z zimowego snu? 

Ze snu zimowego budzą się zwierzęta,  

tyle ich dokoła, że trudno spamiętać!  

 

Hen, w górach zaświstał mały zawadiaka:  

- Już wiosna! Już wiosna! Słuchajcie ...  

 ŚWISTAKA! 

Całą długą zimę w jaskini przesiedział  

ten brunatny olbrzym. Strzeżcie się ... 

   NIEDŹWIEDZIA!  

Obudził się głodny, więc jedzenia szuka,  

dlatego dziś pusta jest jama ... 

   BORSUKA! 

Kolczasta kuleczka... No, jakie to zwierzę?  

- Nie można mnie nie znać! Przecież jestem ... 

   JEŻEM! 

- Jak dobrze, że wreszcie skończyła się zima,  

wezmę dom na plecy i pójdę! - rzekł ... 

   ŚLIMAK! 

- Bocian nie przyleciał! Za chory! Za słaby!  

cieszą się w sadzawce rechotliwe ... 

   ŻABY! 

Także inne zwierzęta przesypiają zimę,  

jeśli umiesz je nazwać, to proszę, je wymień! 

 



4. Co to za zwierzę? – oglądanie obrazków, nazywanie i porównywanie oglądanych zwierząt. 

BORSUK  

 

 

ŚWISTAK 

 



 

NIEDŹWIEDŹ 

 

 

JEŻ 

 



ŚLIMAK 

 

 

ŻABA 

 

 



5. Zabawa ruchowa z elementami naśladowania. 

Dzieci swobodnie poruszają się po dywanie. Na określoną nazwę zwierzęcia, 

wykonują odpowiednie polecenie: 

borsuk – poruszają się na czworakach; 

świstak – wspinają się wysoko na palce; 

niedźwiedź – stawiają duże, ciężkie kroki; 

jeż – biegną truchcikiem, stawiając drobne kroczki; 

ślimak – poruszają się bardzo powoli; 

żaba – podskakują. 

 

Uwaga: To, w jaki sposób rozpoczniemy zabawę, zależy tylko od nas. Dzieci mogą 

swobodnie poruszać się po dywanie, mogą poruszać się w rytm muzyki, ale mogą też 

stać w miejscu   

 

6. Propozycja pracy plastycznej na dziś: 

Zielona żabka 

Potrzebne będą: niebieska kartka A4, dodatkowo kartki w kolorach: zielonym, białym 

Sposób wykonania: 

1. Na zielonej kartce odrysowujemy  kolejno: dwa duże kółka – przy pomocy miseczki i 

cztery małe – przy pomocy kubeczka. 

2. Z białej karki wycinamy dwa mniejsze kółeczka – można je odrysować przy pomocy np. 

zakrętki od butelki. 

3. Wycinamy wszystkie narysowane elementy.  

4. Z czerwonej kartki papieru wycinamy język – w kształcie niewielkiego trójkąta. 

5. Cztery małe, zielone kółka składamy na pół, a następnie to samo robimy z jednym dużym 

zielonym kółkiem. 

6. Na niebieskiej kartce układamy wszystkie elementy i przyklejamy za pomocą kleju. 

- duże kółko – brzuszek 

- duże zgięte kółko – głowa 

- czerwony trójkąt – język 

- dwa białe kółka – oczy 

- cztery małe kółka - łapki  

 



UWAGA: Jeżeli  w domu brakuje kolorowych kartek,  kółka można wyciąć z białej kartki i je 

odpowiednio pokolorować   
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