
WITAJ, WIOSNO! 

Poniedziałek 

Zachęcamy dzieci do oglądania filmów przyrodniczych: np. (codzienna transmisja)- 

TVP1-12:50 

1. Piosenka „Znów przyszła Wiosna” sł. Monika Kluza muz. Mateusz Kluza 

- Nauka tekstu piosenki 

- Swobodna improwizacja ruchowa do muzyki 

 

1. Co się dzieje, świat się śmieje 

wstało ciepłe słońce, 

na polanie w ciemnym lesie 

słychać jakiś koncert. 

 

Wszędzie w koło jest wesoło, 

Miś i wilk śpiewają 

bo z daleka przybył gość 

wszyscy go witają. 

 

Ref. Znów przyszła wiosna i skacze po drzewach 

rozwija kwiaty i budzi nas 

to mała wiosna z ptakami dziś śpiewa 

tęczą maluje świat 

 

2. Po cichutku, po kryjomu 

przyszła do nas wiosna 

na paluszkach, niczym wróżka 

piękna i radosna 

 

Zaprosiła do zabawy 

Dzieci małe duże 

biegną wszystkie na polanę 

aby śpiewać w chórze 

 

- Muzykę ze słowami znajdziesz tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=iN6YfhyeZhs 

https://www.youtube.com/watch?v=iN6YfhyeZhs


 

 



2. Warzywa cebulowe: potrzebna nam będzie cebula i czosnek. 

- Dziecko opisuje warzywa, szuka różnic i podobieństw między nimi. 

- Kroimy cebulę na pół i liczymy poszczególne jej warstwy. Dziecko stara się wyjaśnić 

powiedzenie: „ubieramy się na cebulkę”. 

- Chętne dziecko smakuje umyte warzywa, określa ich cechy charakterystyczne – zapach, 

smak. 

- Zadajemy dziecku pytania: 

 Do czego można wykorzystać cebulę i czosnek? 

 Które z warzyw może pomóc nam w czasie choroby? 

 Dlaczego w trakcie krojenia cebuli lecą nam łzy? 

 Jaki macie pomysł na krojenie cebuli „bez płaczu”?  

 

3. Założenie hodowli cebuli na parapecie: 

- Potrzebujemy: 

 Cebula 

 Szklanka/ słoik 

 Woda 

 

 
 

 Zachęcamy dziecko do systematycznej obserwacji zmian zachodzących w 

szklance/słoiku. 

 



4. Wiosenne zagadki: 

 

Lubimy ją wszyscy 

za ładną pogodę. 

Co po długiej zimie 

ożywia przyrodę. 

Wiosną na drzewie 

rozwija się z pąka. 

Jesienią złoty 

po świecie się błąka. 

Kolorowe i pachnące, 

zakwitają wiosną. 

Można spotkać je na łące, 

w parku i w ogródku rosną. 

Kukaniem nas do lasu zaprasza 

Że wiosna już przyszła wszystkim 

ogłasza. 

Zobaczysz je wiosną,  

gdy na wierzbach rosną. 

Srebrne futerka mają. 

Jak się nazywają? 

Powrócił do nas z dalekiej strony, 

ma długie nogi i dziób czerwony. 

Dzieci się śmiały gdy go witały, 

żabki płakały przez dzionek cały. 

Co buduje każdy ptak, 

by chować pisklęta, 

a tylko kukułka  

o tym nie pamięta. 

Przez śnieg się odważnie przebijam. 

Mróz nawet mnie nie powstrzyma. 

Mam listki zielone, tak jak wiosna, 

a dzwonek bialutki jak zima. 

Kiedy jest zimno, 

kiedy deszcz pada, 

gdy na dwór wychodzisz 

na siebie wkładasz. 

On pierwszy do nas 

Z ciepłych krajów wrócił,  

i nad polami  

piosenkę zanucił.  

 

5. Propozycje kolorowanek wiosennych:  

 rysuj bez odrywania ręki i pokoloruj rysunek. 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Wtorek  

 

1. Zabawy ruchowe: „niby nic a jednak” 

 Zbierz swoje skarpetki z prania i połącz je w pary. 

 Podnieś wszystkie zabawki z podłogi, wsadź je do pudełek, żeby przyjaciel odkurzacz 

ich nie zjadł. 

 Posegreguj kredki według kolorów. 

 Ułóż domek z klocków, a nawet wielki hotel. 

2. „ Gramy w zielone”  

 podawanie przez dzieci nazw zielonych przedmiotów,  

 skojarzenia do koloru zielonego,  

 odszukanie w mieszkaniu jak najwięcej zielonych przedmiotów. 

3. „Co by było, gdyby na świecie zabrakło koloru zielonego?” – rozwijanie kreatywnego 

myślenia, zachęcenie innych domowników do dyskusji.  

4. „Mieszamy kolory” – zabawa w doświadczenia.  

- potrzebujemy farby/plastelina,  mieszamy kolory według instrukcji/dowolnie. 

 



4. „Zielony świat” 

- potrzebujemy w miarę dostępności (kredki, farby, flamastry, pastele) 

Malowanie zielonego świata dowolną techniką używając tylko koloru ZIELONEGO  

Zachęcamy dzieci do tej aktywności, wykonane prace będą prezentowane w naszym 

przedszkolu.  

 

 

 

 

 

5. „Zagadki z kolorami” – zielony i żółty 

 



  



Środa 

 

1. Zabawy ruchowe: „niby nic a jednak” 

 Pościel swoje łóżko. 

 Sprawdź co jest cięższe, szklanka mleka czy szklanka cukru. 

 Zróbcie wspólne ćwiczenia: brzuszki, pompki, skłony, przysiady, rowerek itp.  

Zamiast liczyć 1,2,3,4… ćwiczcie to z czym dziecko ma problem np.,  

dni tygodnia, miesiące, pory roku.  

 Podczas obiadu, policz, ile talerzy znajduje się na stole, łyżek, widelców, szklanek 

itp. 

Coś na wesoło: https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w 

2. „Zdrowe kanapki”- zadajemy dzieciom pytania: 

- Dlaczego najzdrowsze są świeże warzywa? 

- Co się dzieje w momencie gotowania warzyw? 

- Czy należy jeść warzywa ze skórką? 

- Czy warzywa, które obieramy, należy myć przed spożyciem? Dlaczego? 

- Dlaczego warzywa są zdrowsze od słodyczy? 

Na koniec wspólnie z dziećmi przygotowujemy zdrowe kolorowe kanapki, zachęcamy 

dzieci do ich zjedzenia, skosztowania.  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w


3. „Kolorowe liście” - zabawa w doświadczenia 

- potrzebujemy  
- 2 szklanki/słoik 
- woda 
- 2 kolory farb ( mogą być barwniki spożywcze, bibuła namoczona w wodzie) 
- 1,2 liście kapusty pekińskiej  

 

  

 
 

 Zachęcamy dziecko do obserwacji zmian zachodzących w szklance/słoiku. 

 

 

 



Czwartek 

1. Zabawy ruchowe: „niby nic a jednak” 

 Macie dużo książek w domu? Ułóż je na półce od największej do najmniejszej. 

 Stwórz bazę (namiot) z koców, zaproś do niej bliską osobę i przeczytajcie Waszą 

ulubioną książkę. 

 Znajdźcie miejsce w domu i zapiszcie swój wzrost. Aktualizujcie to co jakiś czas.  

 Znajdź w pokoju jak najwięcej zabawek na daną literę. 

 Zabawa ze stoperem „kto najszybciej posprząta swój pokój” 

 Zabawa fryzjer. Cel: „mój pierwszy warkocz” 

 „Mamo, tato nucz mnie wiązać sznurowadła”  

2. Gąsienica – tajemnica – wysłuchanie wiersza Doroty Gellner, rozmowa na temat utworu: 

- Kto jest głównym bohaterem wiersza? 

- Jak wyglądała gąsienica? 

- Jak spędziła zimę? 

- Co stało się na wiosnę? 

- Czy gąsienica zimą i wiosną wygląda tak samo? 

 

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 koronie 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 do nas skrzydełkami, 

Kto to jest? – Powiedzcie sami! 

 

Zachęcamy dzieci do obejrzenia tych dwóch krótkich filmików. Miłego oglądania. 

https://www.youtube.com/watch?v=zNeizTuJCgg 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eFExd7ICSGE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zNeizTuJCgg
https://www.youtube.com/watch?v=eFExd7ICSGE


 



3. Rysujemy razem 

 



Piątek 

1. Zabawy ruchowe: 

https://www.youtube.com/watch?v=935UBEm0gg0 

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w 

https://www.youtube.com/watch?v=THNpTzTb4d8 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

2. Wykorzystajmy piątkowy czas na aktywność całej rodziny i pobawmy się 

w eksperymenty, które może wykonać każdy z NAS!   

Gwarancją będą uśmiechy i zadowolenie Waszych pociech. Oto propozycje: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=00Dtq4kxq-

g&feature=emb_logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=935UBEm0gg0
https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w
https://www.youtube.com/watch?v=THNpTzTb4d8
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=00Dtq4kxq-g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=00Dtq4kxq-g&feature=emb_logo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.  Wiosenne karty pracy. Zachęcamy do wyboru spośród załączonych kart 2,3  

ćwiczenia i wykonania ich przez dzieci. 

Pozdrawiamy serdecznie wszystkich przedszkolaków i mamy nadzieję, że 

zaistniała sytuacja szybko ulegnie zmianie i znów  będziemy mogli podjąć 

naukę w przedszkolu. 

 



 





 



 

 

 

 


