
Witajcie Krasnoludki po Świętach w tym tygodniu zajmiemy się tematyką wiosenną.  

 

Data : 06.04 WTOREK    

Temat: Szukamy oznak wiosny  

CELE OGÓLNE: Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie w okresie wiosny. Odwzorowywanie układu 

elementów. Doskonalenie sprawności manualnej.  

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: emblematy pogody (wiatr, chmurka, słońce, deszcz) , ilustracje (bocian, 

krokusy, słońce, bazie, trawa deszcz) - plik obrazki do wiersza / lub zdjęcia do wiersza na stronie, 

plik - karty do zabaw ruchowych,  

 

• Zabawa poranna – Jestem mały   https://youtu.be/v4YZ-nJuQKM 

• Przypomnienie piosenki z poprzedniego tygodnia „Na Wielkanoc każdy zając”  

 

• Ćwiczenie percepcji wzrokowej „Którego kartonika brakuje”?  
R. rozkłada na stole kartonik (emblematy pogody) i przedstawiające wybrane elementy marcowej 

pogody: słońce, deszcz, śnieg, chmury, wiatr. Dz. nazywa poszczególne elementy, zjawiska 

atmosferyczne. Następnie dziecko zamyka oczy, a R. chowa jeden kartonik. Zadaniem dziecka, po 

otwarciu oczu, jest odgadnięcie, którego kartonika brakuje 
 

• Wiosna – słuchanie wiersza Patrycji Siewiera-Kozłowskiej.  

R. ilustruje treść wiersza obrazkami.  

Wiosna 

Przyszła do nas dziś wiosna, 

ładna, miła, radosna. 

Słonkiem poświeciła, 

wierzbowe kotki zbudziła 

Deszczem trawki umyła, 

wiaterkiem je osuszyła. 

Krokusy budziła promykiem, 

bo spały nad strumykiem. 

I jeszcze z samego rana 

przyprowadziła bociana 

 
Rozmowa kierowana pytaniami R.: – Czym Świeciła wiosna? – Jakie kotki zbudziła? – Czym umyła / osuszyła trawki? – 

Jakie kwiaty obudziła nad strumykiem? – Kogo przyprowadziła z samego rana? 

Następnie R. ponownie czyta wiersz, i w odpowiednich momentach pokazuje obrazki ilustrujące jego treść. Kolejnym 

razem Dz. pokazuje obrazki. Chętne dzieci mogą nauczyć się wiersza na pamięć.  

 

 
• Świeci słoneczko – ilustrowanie ruchem treści wiersza Heleny Kruk. R. recytuje wiersz i ilustruje jego treść 

Świeci słoneczko złote,     /   Dzieci unoszą ręce i poruszają dłońmi. 

Wieje wiosenny wiatr     /    Porusza uniesionymi rękami w prawo i w lewo. 

https://youtu.be/v4YZ-nJuQKM


I każdy ma ochotę        /  Maszeruje w miejscu. 

Wędrować sobie w Świat.      /   Maszeruje w miejscu. 

Grzeje słoneczko jasne,      /  Unosi wysoko ręce i porusza dłońmi. 

Pada wiosenny deszcz,        /   porusza palcami i opuszcza ręce aż do przysiadu. 

Urosną śliczne kwiaty,    /        Powoli podnosi się aż do pozycji stojącej.  

My urośniemy też.      /      Wskazuje na siebie. 

• Kolorowanka dla 3 latka  - załącznik 1  

• Zadanie dla 4 latka -  załącznik 2  

 

• Zabawa ruchowa „Zrób jak …” –  Dz. losuje kartonik z zamkniętymi oczami i wykonuje ćwiczenie , Jeśli nie można 

wydrukować kart do zabawy  - zaznacza na czystych karteczkach kropki   od 1 do 6 łatwiejsza wersja tak jak na 

kostce do gry, lub trudniejsza wersja – cyfry od 1 – 6.  Dz. losuję kartonik z cyframi lub kropkami. Do każdej cyfry 

przyporządkowana jest jedna czynność z kartonika np.  -1 – oznacza – ROZWITNIJ JAK KWIAT, 2  – SKACZ JAK 

ZAJĄCZEK itd., można zabawę stosować powtórzyć tylko że rodzic będzie losował nr kartonika z zadaniem. 

Można dla zabawy pomylić się w liczeniu. – plik karty ruchowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kolorowanka dla 3 latka – załącznik 1  

 

 

 



Zadanie dla 4 latka – załącznik 2  

 



Kolorowanka dla 4 latka – dla chętnych dzieci 

 


