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Zajęcia i zabawy 29.03.- 02.04. 2021r 

Poniedziałek (29.03.2021r.) 

Temat: „Witaj wiosno” 

 

1. – zabawa z elementem klęku wyprostnego i siadu 

klęcznego (potrzebna będzie apaszka) 

Dziecko  przechodzi do siadu klęcznego. Zamyka w obu dłoniach zwiniętą 

apaszkę, tworząc pączek kwiatka. Wolniutko rozchyla dłonie tak, aby apaszka 

powoli się rozwijała jak kwiat. Kiedy kwiat się rozwinie, przechodzi do klęku 

wyprostnego, chwyta apaszkę palcami obu rąk pośrodku i macha do słoneczka – 

kwiaty witają się ze słońcem. Zabawa nabierze nastrojowego charakteru, jeżeli 

będzie przebiegać z towarzyszeniem muzyki, np. „Taniec w zaczarowanym 

gaju”. 

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

 

 

 

 

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


2. „Przyjście wiosny”– osłuchanie z wierszem Jana Brzechwy, połączone 

z wykonaniem zadania w Kartach Pracy str. 66-67. 

 

W czasie słuchania wiersza dziecko spogląda  na ilustracje  w „Kartach pracy” 

str. 66-67 i stara się odnaleźć pojazdy wymienione w wierszu. Liczy, ile 

pojazdów proponowały zwierzęta.  

Wskazuje i nazywa wymienione w wierszu zwierzęta i ptaki, które rozmawiały 

o wiośnie, dzieli słowa na sylaby, podaje pierwszą i ostatnią głoskę. 

Następnie numeruje i czyta (z pomocą Rodziców) nazwy pojazdów  na karcie 

pracy w prawidłowej kolejności. 

Jeżeli byłoby to zbyt trudne – mogą numerować w trakcie słuchania wiersza 

„Przyjście wiosny” Jan Brzechwa 

 

Naplotkowała sosna, 

że już się zbliża wiosna. 

Kret skrzywił się ponuro: 

– przyjedzie pewnie furą… 

Jeż się najeżył srodze: 

-raczej na hulajnodze. 

Wąż syknął: -Ja nie wierzę, 

przyjedzie na rowerze. 

Kos gwizdnął: -Wiem coś o tym, 

przyleci samolotem. 

-Skąd znowu- rzekła sroka ja jej nie spuszczam z oka 

i w zeszłym roku w maju 

widziałam ją w tramwaju. 

-Nieprawda! Wiosna zwykle 

przyjeżdża motocyklem! 



-A ja wam tu dowiodę, 

że właśnie samochodem. 

-Nieprawda, bo w karecie! 

-W karecie? Cóż pan plecie? 

Oświadczyć mogę krótko, 

że płynie własną łódką! 

A wiosna przyszła pieszo. 

Już kwiaty z nią się śpieszą, 

już trawy przed nią rosną,  

I szumią:- Witaj wiosno! 

 

 

 

 



Proszę zadać pytania do wiersza. 

 O co kłóciły się zwierzęta? 

 Nazwij zwierzęta, które brały udział w sprzeczce? 

 W jaki sposób przyszła wiosna? 

 Po czym poznamy, że przyszła wiosna?  

 

 

źródło: Krysiak 

 



4. Ćwiczenia grafomotoryczne „Motylek”. Proszę ozdobić motyle wg wzoru: 



5. Na zakończenie zaśpiewajmy razem piosenkę „Wiosna w błękitnej piosence” 

https://www.youtube.com/watch?v=733cfng95PE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=733cfng95PE


Wtorek (30.03.2021r.) 

Temat: „ Wiosenka, wiosenka w konwaliowych sukienkach” 

1. Zapraszamy do obejrzenia filmiku edukacyjnego „Oznaki wiosny”: 

 

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

 

W filmiku pokazano zwierzęta, ptaki, rośliny, które zwiastują wiosnę. 

 Proszę, spróbuj ułożyć  z literek, które masz w klaserze następujące 

wyrazy:  

bocian, skowronek, krokusy,  sasanki, zawilce. 

 proszę ułóż zdanie: Witaj wiosenko! 

 

– zabawa z elementami wymachów rąk i skłonów bocznych. 

Dziecko w pozycji stojącej, wymachując rękami i pochylając się na boki, 

naśladuje przylot ptaków. Zabawa odbywa się z towarzyszeniem muzyki               

„Lot trzmiela” Mikołaja Rimskiego-Korsakowa.   

Rodzic reguluje głośność utworu: najpierw cicho, stopniowo coraz głośniej  

i ponownie ciszej.  

Dziecko odpowiednio do natężenia dźwięku wykonuje ruchy rękami i całym 

ciałem. Najpierw spokojnie i delikatnie, kiedy muzyka staje się głośniejsza – 

szybciej, intensywniej, radośniej, kiedy cichnie – zwalniają, uspokajają gesty. 

Gdy muzyka całkowicie ucichnie, opuszcza skrzydełka, odpoczywa – ręce 

wzdłuż ciała. 

„LOT TRZMIELA”  https://www.youtube.com/watch?v=ucrKUO9FVfY 

 

3. Wiosenne zagadki z kwiecistej rabatki 

 nazwij obrazki, podziel nazwy na sylaby, następnie na głoski, 

wstaw odpowiednie literki w puste pola 

 która nazwa jest najdłuższa? 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY
https://www.youtube.com/watch?v=ucrKUO9FVfY
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4. Praca z Kartą Pracy cz. 3, str. 68 – poznanie litery „H”, „h” 

 przeczytaj wyrazy z „h”, pokoloruj odpowiednie kółko w schemacie 

wyrazów, 

 wklej sylaby zgodnie z szyfrem kwiatowym i odczytaj radosne okrzyki 

dzieci, gdy witały wiosnę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 rysuj kwiaty po śladzie bez odrywania ręki 

 pisz litery „H”, „h” po śladzie, a następnie samodzielnie ( pamiętaj o 

pisaniu liter zgodnie z podanym kierunkiem)  



5. Zabawa ruchowa „Kolorowa wiosna”

Rodzic odwraca się tyłem do dziecka i mówi: Wiosna przynosi kolor żółty jak 

słońce. Dziecko biegnie dotknąć czegoś żółtego. W tym czasie Rodzic mówi: 

Raz, dwa, trzy, wiosna patrzy! i odwraca się. Jeśli nie zdąży, następuje zmiana i 

Rodzic szuka kolejnego koloru.  

(Wiosna szuka koloru białego, jak konwalie, przebiśniegi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: Twój ogródek.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: Weranda.pl 



6. Pokoloruj kwiaty – prezent dla rodziców 

 

 



Środa (31.03.2021r.) 

Temat: „ Wiosenkowo, fiołkowo” 

 

– zabawa odprężająca, rozciągająca. 

Dziecko ruchem ilustrują opowieść  na tle spokojnej muzyki, np. „Marzenia 

miłosne” Franciszka Liszta, Rodzic opowiada: 

 Wyobraź sobie, że jesteś zwierzątkiem, które zwinięte w kłębek zapadło   

w zimowy sen, i śnią mu się piękne sny.  

 Nadeszła wiosna. Słońce świeci coraz mocniej, nie ma już śniegu, a na 

drzewach rozwijają się pierwsze liście.  

 Powoli się budzisz i przewracasz na plecy. Otwierasz zaspane oczy, 

powieki są jeszcze ciężkie po długim śnie.  

 Wolno wyciągasz do góry prawą rękę, lewą rękę, potem prawą i lewą 

nogę.  

 Klękasz i wyciągasz do tyłu prawą nogę, potem lewą nogę, a potem prawą 

i lewą rękę.  

 Jesteś gotowy do pierwszego wiosennego spaceru na czterech łapach. 

Oglądasz wiosenną przyrodę…  

 Po spacerze, zmęczony, kładziesz się na plecach i przeciągasz, wyciągasz 

jak najdalej nogi i ręce.  

 Wreszcie kładziesz się wygodnie, wesoły i odpoczywasz po pierwszym 

wiosennym dniu. 

 

„MARZENIA MIŁOSNE” 

https://www.youtube.com/watch?v=H0kCVZV6qRM 

 

2. Ćwiczenie grafomotoryczne – odczytaj i napisz po śladzie nazwy 

kwiatów wiosennych, pokoloruj kwiaty 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H0kCVZV6qRM


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



4. Zabawa ruchowa: „Pod dyktando” (doskonalenie umiejętności 

poruszania się w prawo, w lewo).  

Rodzic prosi dziecko, aby poruszało się zgodnie z poleceniem, np. 

 cztery kroki w prawo, 

 trzy kroki w lewo, 

 dwa kroki do tyłu, itp. 

 

5. Praca w Kartach Pracy, cz. 3, str. 71. 

  zadanie 1: wyznacz w tabeli trasę według wskazanego rytmicznego 

układu elementów, 

 zadanie 2: przyklej żabki i muszki zgodnie z poleceniem na karcie, 

 policz wszystkie muszki, najpierw liczebnikami głównymi, następnie 

porządkowymi. 

 

 

 

 

 



 

W nagrodę, wspólnie z Rodzicami napij się herbatki z cytryną i miodem 

Smacznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: FutureGarden 



Czwartek (01.04.2021r.) 

Temat: „ Wyprawa po wiosenne słońce” 

 

1. Na powitanie zaśpiewajmy naszą ulubioną piosenkę „Ziemia – zielona 

wyspa” 

 

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

2. Zabawy matematyczne: 

Tworzenie różnych sensownych historyjek, zakończonych pytaniem.  

Bardzo ważne jest, by zachęcać dzieci do udzielania odpowiedzi na te pytania   

i zwracać uwagę na budowanie prawidłowej odpowiedzi. Doskonale byłoby, 

gdybyście Państwo podczas tego typu zabaw wykorzystywali liczmany, obrazki, 

rysunki lub przedmioty codziennego użytku, tak by wasze dziecko mogło 

zobrazować sobie to zadanie. Niezbędne mogą być również fasolki, koraliki, 

kartoniki, figury geometryczne, pchełki, patyczki. Dziecko wspólnie z rodzicem 

tworzy historyjkę na podstawie podanych i pokazanych cyfr i liczb (0-10),        

a także znaków matematycznych +,-,= 

 Przykłady zabaw:  

1.W torbie są cukierki. Trzeba je sprawiedliwie rozdzielić pomiędzy dorosłymi   

i dziećmi. Czy masz jakiś pomysł jak to zrobić?  

2.Przyjadą do nas goście. Nas jest …., a ich 3. Na ile osób trzeba nakryć stół 

do obiadu? Ile potrzebujesz talerzy, widelców, łyżek i noży?  

3.Ola dostała 2 jabłka i 4 mandarynki. Ile owoców dostała Ola?  

4. Mama upiekła 12 babeczek. Na deser rodzina zjadła 4 babeczki. Ile 

babeczek zostało? 

Zadania tego typu doskonale „rozwiązuje się” podczas codziennych prac 

domowych, np. przygotowania ciasta na Święta 

 

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


3. Zabawa ruchowa: Taniec kwiatów i motyli – zabawa z elementem wspięcia 

na palcach, obrotu i biegu. Dziecko z apaszką w ręku przez chwilę jest  

kwiatem, później  motylem. Zabawie towarzyszy muzyka, „Wiosna” Antonio 

Vivaldiego. W trakcie pierwszego motywu melodycznego kwiat wiruje wokół 

własnej osi, porusza  się subtelnie we wspięciu na palcach. W czasie zmiany 

motywu melodycznego na motyw ilustrujący ptasie trele motyle przysiada na 

kwiatku. Muzyka wraca do początku i powtarzamy zabawę.  

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o 

4. Zadania w Kartach Pracy, cz. 3, str.72 (dodawanie i odejmowanie       

w zakresie 10): 

 do każdego obrazka ułóż historyjkę matematyczną, połącz rysunki  

z właściwymi obliczeniami, 

 policz i zapisz wyniki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o


5. Zadanie w Kartach Pracy, cz.3, str. 73 

 zad.1: policz oczka na każdej wieży, dorysuj  tyle oczek, aby 

łącznie na każdej wieży było10 oczek, 

 zad.2: wskaż i narysuj trasę rodzinnej wycieczki, kierując się 

znakami wyznaczającymi kierunek poruszania się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Praca plastyczna „Pisanki” 
Święta tuż, tuż…Na stole wielkanocnym i w całym mieszkaniu do 
dekoracji nie może zabraknąć pisanek. Proponujemy zrobić pisanki             
z jajek styropianowych… 
Inspiracji możemy poszukać tutaj:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=mwWgC626krE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mwWgC626krE


Piątek (02.04.2021r.) 

Temat: „Pachnąco, kolorowo, smacznie, pięknie i zdrowo” 

 

� 1.Gra w zielone – rozróżnianie i nazywanie kolorów w różnych odcieniach.  

(potrzebna będzie piłka) 

Rodzic mówi na zmianę z dzieckiem rymowankę: 

Rodzic: Grasz w zielone? 

Dziecko: Gram!  

Rodzic: Masz zielone?  

Dziecko: Mam!  

Na słowa: Masz zielone? rzuca piłkę do dziecka. Dziecko chwyta piłkę i po 

słowie: Mam! podaje nazwę przedmiotu, zjawiska, rośliny, które są zielone lub 

mają w sobie kolor zielony.   

Następnie podajemy inne kolory. 

3. Zabawa badawcza „W roli głównej jajko”(określanie kształtu, zapachu, 

smaku jajek- surowe, gotowane).  

 

 

 

 

 



4.  Ćwiczenie spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo-ruchowej 

 



5. Zabawa ruchowa z ćwiczeniami ortofonicznymi „Wesołe kurczaczki” 

 

Dziecko swobodnie porusza się po mieszkaniu, naśladując kurczaczki. 

Na hasło Rodzica: Kurczaczki uczą się latać! –dziecko zatrzymuje się, 

wykonuje głęboki wdech nosem i podnoszą wyprostowane ramiona do 

linii barków. Przy wydechu poruszają ramionami, naśladując ruch ptasich 

skrzydeł i wołają: pi, pi ,pi. 

 

6. Słuchanie piosenki o Świętach Wielkanocnych. 

Odpocznij sobie podczas słuchania piosenki „Pisanki, kraszanki, skarby 

wielkanocne” (pooglądaj filmik, może zaśpiewasz refren?) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4 

 

 



7. Praca plastyczna: Wielkanocna kura – wykonaj papierowy koszyczek  
(wytnijcie koszyczek w kształcie kury) oraz Wielkanocny kurczaczek 
(wypychanka), znajdziecie je w kartach, które dostałyście do domu 

 

Gotowe kurczaczki będą się ładnie prezentowały na okiennych szybach lub     

w wazonie na gałązkach wierzby, pośród kolorowych wydmuszek…  

Dziękujemy za wspólny czas 

 

Wesołych  Świąt!!! 

 

Pozdrawiam gorąco, 

Małgorzata Szuba 

 


	„Przyjście wiosny” Jan Brzechwa

