
Temat tygodnia- Wiosna – 06.04.2021-09.04.2021r. 

Wtorek 06.04.2021r.– Pracowita wiosna 

 

1.Wiersz M. Witewskiej „Pracowita wiosna” z ilustracją ruchową jego treści. 
 

Wiersz „Pracowita wiosna” M. Witewska 

 

Kolorowa wiosna, 

gosposia wspaniała, 

od samego rana 

dużo pracy miała. 

 

Zaspane słoneczko 

witała zza chmurki, 

prosiła na koncert 

leśnych ptaków chórki. 

 

Malowała kwiatki 

na zielonej trawie, 

policzyła z boćkiem 

wszystkie żaby w stawie. 

 

2.Omówienie treści wysłuchanego utworu. 

 



3.Zabawa dydaktyczna „Wiosna radosna”.  

Dziecko przelicza elementy na obrazkach, nazywa je i określa czego jest więcej, czego mniej. 

Może opisać wygląd zwierząt. 

 Wysłuchują zagadek zadawanych przez nauczyciela i podnoszą w górę obrazek z 

odpowiedzią. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



4.Dziecko słucha zagadek, wskazuje obrazek, który jest rozwiązaniem. 

 

Teksty zagadek: 

 

W czerwonych butach po łące chodzę 

Czasem przystanę na jednej nodze 

Łypnę okiem, przekrzywię głowę 

Czy już śniadanie dla mnie gotowe? (bocian) 

 

Tu cytrynek, tam paź królowej 

Wszędzie piękne, kolorowe 

Lekko unoszą się nad łąką 

Gdy tylko zaświeci słonko (motyl) 

 

Skaczą po łące, pływają w wodzie. 

Z bocianem żyją w ciągłej niezgodzie. (żaba) 

 

W kropki mam spódnicę, 

chętnie zjadam mszyce. (biedronka) 

 

 

Środa 07.04.2021r. 

Temat dnia- Żółty tulipan 

 

1. Słuchanie opowiadania „O żółtym tulipanie ‘’ M.Różyckiej 

  

W ciemnym domku  

pod ziemią mieszkał mały Tulipanek. Maleńki Tulipan, jak wszystkie  

małe dzieci, spał całymi dniami.  

Wokoło było bowiem bardzo cicho i ciemno. Pewnego dnia obudziło go lekkie pukanie do  

drzwi. 

-Kto tam?  

–zapytał obudzony ze snu Tulipanek. 

-To ja. Deszczyk. Chcę wejść do ciebie. Nie bój się maleńki. Otwórz. 

-Nie, nie chcę. Nie otworzę.  

–powiedział Tulipanek i odwróciwszy się na drugą stronę, znów  

smacznie zasnął. 

-Po chwili mały Tulipanek znów usłyszał pukanie. 

-Puk! Puk! Puk! 

-Kto tam? 

-To ja. Deszcz 

-Pozwól mi wejść do swego domku. 

-Nie, nie chcę, abyś mnie zamoczył. Pozwól mi spać spokojnie. 

Po pewnym czasie Tulipanek usłyszał znów pukanie i cieniutki, miły głosik wyszeptał: 

-Tulipanku, puść mnie! 



-Ktoś ty? 

-Promyk słoneczny  

–odpowiedział cieniu 

tki głosik. 

-O, nie potrzebuję cię. Idź sobie. 

Ale promyk słoneczny nie chciał odejść. Po chwili zajrzał do domu tulipanowego przez  

dziurkę od klucza i zapukał. 

-Kto tam puka? – 

-zapytał zżółkły ze złości Tulipanek. 

-To my Deszcz i Słońce. My chcemy wejść 

do ciebie! 

Wtedy Tulipanek pomyślał: 

„Ha, muszę jednak otworzyć, bo dwojgu nie dam rady”. I otworzył. 

Wtedy Deszcz i Promyk wpadli do domu tulipanowego. Deszcz chwycił przestraszonego 

Tulipanka za jedną rękę,  

Promyk słońca za drugą i unieśli go wysoko, aż pod sam sufit. 

Mały żółty Tulipanek uderzył główką o sufit swego domku i przebił go ... 

I, o dziwo znalazł się wśród pięknego ogrodu, na zielonej trawce. Była wczesna wiosna.  

Promyki Słońca padały na żółtą główkę Tulipanka. 

A rano przyszły dzieci i zawołały: 

-Patrzcie! 

Pierwszy żółty tulipan zakwitł dzisiaj z rana! 

 

2. Rozmowa na temat opowiadania  
-Gdzie mieszkał tulipanek 

-kto odwiedził najpierw tulipana?  

-czy tulipanek wpuścił do swojego mieszkania deszczyk ? Dlaczego nie ? 

-kto przyszedł potem do tulipana  

-czy tulipan otworzył drzwi deszczykowi? 

 

 



 

3.Piosenka- Czym powitać cię, wiosenko? 

Czym powitać cię, wiosenko, 

gdy zielona wracasz znów. 

Chyba tańcem i piosenką, 

bo to milsze jest od słów. 

Hej – ha, hej – ha, i ty, i ja. 

Naradzimy się z ptaszkami, 

bo z nich każdy śpiewać rad. 

Zaśpiewają razem z nami, 

gdy wiosenny zagra wiatr. 

Hej – ha, hej – ha, i ty, i ja. 

Link do piosenki 

https://miastodzieci.pl/piosenki/witaj-wiosenko/ 

 

 

https://miastodzieci.pl/piosenki/witaj-wiosenko/


 

 

 

Czwartek-08.04.2021r. 

Temat dnia -Wiosenne zabawy 

1.Zabawa w zgadywanki 

Zabawa polega na tym, że na zmianę z dzieckiem wybierasz sobie jeden przedmiot, który 

znajduje się w pomieszczeniu, ale nie mówicie na głos, o jaki chodzi. Opowiadacie 

szczegółowo jak wygląda, a zadaniem drugiej strony jest odgadnięcie, o jaki przedmiot 

chodzi. Zabawę można urozmaicić zadawaniem pytań (np. czy ten przedmiot stoi obok 

lodówki?).  

2.Kuchenny świat zmysłów 

Pokrójcie różne warzywa i owoce, przygotujcie szalik do przewiązania oczu. Jedna z osób 

zasłania oczy, a druga karmi ją przygotowanymi wcześniej produktami. Osoba z zakrytymi 

oczami ma za zadanie rozpoznać po smaku oraz zapachu, jaki produkt ma w buzi. Zabawa ta 

jest też dobrą propozycją w przekonaniu dzieci do spróbowania niektórych warzyw, przy 

okazji ćwicząc uważność i koncentrację. Gwarantuje także dużo radości. 

3.Słuchanie głosów ptaków 

https://www.youtube.com/watch?v=NFz4nfoB5dA 

https://www.youtube.com/watch?v=NFz4nfoB5dA


 

 

Kos 

 

Drozd 

 



3.Karty pracy numer 18 – część 2 

Dziecko koloruje ramki obrazków, które kojarzą mu sie z wiosną i zamalowuje tyle pól pod 

obrazkiem ile jest sylab w danym wyrazie.(do wykorzystania karty pracy) 

Obrazki do obejrzenia 

  

 

 

Piątek-09.04.2021r. 

Temat dnia- Suknia pani wiosny 

1.Zabawa –pokazywanka 

Kółko małe, kółko duże 

Kółko małe, kółko duże,                         Rysujemy palcem w powietrzu małe i duże koło 

Ręce w dole, ręce w górze,                      Ręce w dół i w górę 

Najpierw w prawo, potem w lewo,          Przechylamy w prawo i lewo 

Tak się buja w lesie drzewo.                     Bujamy na boki. 

 

 

 



2.Połącz w pary obrazki i nazwij je. 

 

 

 



3.Piosenka „Wiosna w błękitnej sukience”. 

-wysłuchanie pioseki 

-rozmowa na jej temat 

-zabawa z piosenką 

Wiosna w błękitnej sukience 

bierze krokusy na ręce. 

Wykąpie je w rosie świeżej 

i w nowe płatki ubierze. 

ref: Wiosna buja w obłokach, 

wiosna płynie wysoko, 

wiosna chodzi po drzewach, 

wiosna piosenki śpiewa. 

Potem z rozwianym warkoczem 

niebem powoli gdzieś kroczy. 

Wysyła promyki słońca 

i wiersze pisze bez końca. 

ref: Wiosna buja w obłokach… 

Nocą się skrada z kotami, 

chodzi własnymi drogami. 

A teraz śpi już na sośnie 

i nie wie, że sosna rośnie. 

https://miastodzieci.pl/piosenki/wiosna-w-blekitnej-sukience/ 

 

https://miastodzieci.pl/scenariusze/scenariusz-zajec-dla-dzieci-powitanie-wiosny
https://miastodzieci.pl/piosenki/wiosna-w-blekitnej-sukience/

