
GRUPA 3-4 LATKÓW 

Propozycja zabaw i ćwiczeń do wykonania w domu. 

Tematyka kompleksowa tygodnia: Wiosenne przebudzenia 

 Dzień 6 

1. Zwiastuny wiosny  

Rodzic pokazuje dziecku pozycje książkowe dostępne w domu o tematyce wczesnowiosennej. 

Dziecko szuka w książkach ilustracji przedstawiających oznaki wiosny. Rodzic zwraca uwagę 

na ich piękno i kolorystykę. Wskazuje charakterystyczne cechy wiosennego krajobrazu. 

Dziecko z pomocą rodzica rozpoznaje i nazywa zwiastuny wiosny - dzieli się spostrzeżeniami.  

  

2.  Zabawa ruchowa – Kolor do koloru.  

 

Skarpetki, koszyczek, bębenek. 

Wspólnie z rodzicem dziecko wyszukuje np. skarpeti w kolorze: czerwonym, zielonym, 

niebieskim, żółtym i odkłada np. do koszyczka. Rodzic rytmiczne uderza w bębenek, a dziecko 

naśladuje spacer. Podczas przerwy w grze dziecko nie patrząc wyciąga skarpetkę i szuka 

przedmiotów w tym samym kolorze i ich dotyka.  Dziecko odkłada skarpetkę i zabawa toczy 

się dalej. 

 

3.  Słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej Leniwa cebulka.  

Powoli zbliżała się wiosna. Tak naprawdę chyba wcale jej się nie śpieszyło. Za oknem raz 

prószył śnieg, a raz kropił deszcz. Nic nie zapowiadało zmiany pogody, mimo że marzec powoli 

dobiegał końca. Pani poprosiła dzieci o przyniesienie do przedszkola plastikowych doniczek. 

Zaraz po śniadaniu grupa Olka wyruszyła do sklepu ogrodniczego i zakupiła cebulki. – Proszę 

pani, co będziemy robić z tymi cebulkami? – zapytała zaciekawiona Kasia po powrocie ze 

sklepu. – Kasiu, to właśnie na wiosnę co roku przyroda budzi się do życia. Jeżeli swoją cebulkę 

wsadzisz do doniczki z ziemią, po kilku dniach wykiełkuje z niej szczypiorek. – Ale chyba trzeba 

będzie ją podlewać – dodał Olek. – Zgadza się, Olku. Musimy także postawić nasze doniczki z 

cebulkami na parapecie najbardziej nasłonecznionego okna. Wszystkie rośliny potrzebują 

światła, inaczej nie urosną. Czyli roślinom potrzebne są ziemia, woda i światło. Kto już posadził 

swoją cebulkę – tak jak pokazywałam – może ją podlać i postawić na parapecie. Myślę, że gdy 

wiosna zobaczy nasze roślinki, od razu zagości u nas na dobre. – Moja na pewno wyrośnie 



pierwsza – przechwalał się Bartek. – Nie. Ja swoją lepiej podlałem – zawołał Maciek. – Ale moja 

była największa – dodał Olek. Minęło kilka dni. Wszystkie dzieci sumiennie podlewały kiełkujące 

roślinki i je porównywały. Olek bardzo się martwił, bo tylko jemu nie chciało nic wyrosnąć. – Jakaś 

leniwa ta twoja cebulka – żartował z Olka Bartek. – Spójrz, jaka moja jest duża. Olkowi zrobiło się 

bardzo przykro. Wszystkie doniczki zazieleniły się – z wyjątkiem jego. Chłopiec patrzył z zazdrością na 

rosnące roślinki. Zasmucony, poszedł bawić się samochodami. – Olek, chodź tu szybko – zawołała Kasia 

tuż przed obiadem. – Coś się zazieleniło w twojej doniczce. To na pewno szczypiorek! Wszystkie dzieci 

zaczęły z uwagą oglądać doniczkę chłopca. – To naprawdę szczypiorek. Hura! Nareszcie! – zawołał 

uszczęśliwiony. – A już myślałem, że tylko ja nie będę miał czym przywitać wiosny. – Widzicie, dzieci, 

warto było czekać – powiedziała pani. – W końcu nikt się tak nie cieszył jak Olek. 

Rodzic zadaje pytania: 

- Co robiły dzieci z grupy Olka? 

- Powiedz, co jest potrzebne do wzrostu roślin? 

- Co według ciebie oznacza powiedzenie Rosnąć jak szczypiorek na wiosnę? 

- Czy dobrze zapamiętałaś kolejność czynności wykonywanych podczas sadzenia cebuli?  

4. Sadzenie cebuli – Zielony ogródek 

 

Cebule spożywcze i kwiatowe, 2 słoiki. Pojemniki po jogurtach lub doniczki, ziemia, 

woda 

Rodzice wspólnie z dzieckiem sadzą cebulę spożywczą w słoiku z ziemią i z wodą. Opisują 

wygląd swojej cebulki i porównują z cebulkami kwiatowymi jeżeli mają w domu, które również 

sadzą w pojemnikach lub doniczkach.  Z pomocą dziecka ustawiają zasadzone cebulki w 

miejscu nasłonecznionym. Codziennie podlewają, obserwują i dbają o nie. 

 

5. Zabawa ruchowa – Cebulki.  

Dziecko poruszają się zgodnie z rytmem wystukiwanym przez rodzica: biegają, podskakują, 

maszerują. Na pauzę w grze kucają i rysują palcem wskazującym na dywanie małe kółka i duże 

kółka – cebulki. Rodzic powtarza zabawę kilka razy. Dzieci za każdym razem rysują cebulki 

innym palcem, np.: kciukiem, palcem serdecznym.  

 

 



6.  Praca plastyczna – Cebula 

Wycięty kontur cebuli, żółta wycinanka lub suche obierki z cebuli, klej. 

Dzieci wyklejają cebulę małymi kawałkami żółtej wycinanki lub obierkami z cebuli. 

 

 

Dzień 7  

1. Zwiastuny wiosny  

Rodzic pokazuje dziecku w książkach lub na komputerze widoczne zwiastuny wiosny, m.in.: 

pąki na drzewach, bazie, pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy), ptaki powracające do Polski 

itp. Prowadzi swobodne rozmowy na temat charakterystycznych cech wiosny.  

 

2.  Zabawa zręcznościowa – Wędrująca fasolka.  

 

Duże ziarno fasoli 

Dziecko i rodzic podają sobie z rąk do rąk duże ziarno fasoli: raz wolno, raz szybko.  

 

3.  Zabawy z piosenką  Spotkanie z wiosną ( sł. I muz. Bożena Forma) – Internet 

 

Apaszki przymocowane do palców wskazujących gumkami frotkami. 

-  wspólne wysłuchanie piosenki                                                                                                                

- określenie nastroju piosenki                                                                                                                    



- próby wspólnego i indywidualnego  śpiewania piosenki: cicho, głośno.                                             

- zabawa przy piosence (z wykorzystaniem rekwizytów).  

Wspólna inscenizacja piosenki 

I. Ciepły wietrzyk powiał dzisiaj -  unoszą ręce w górę, wykonują obrót wokół siebie,  

 słychać świergot ptaków -  machają rękami, naśladując ruchy skrzydeł ptaków,  

 a w ogrodzie spotkać można - maszerują w miejscu,  

  miłych przedszkolaków -  unoszą ręce w górę, wykonują obrót wokół siebie  

Ref.: 

Wiosna, wiosna przyszła do nas-w parach zwracają się przodem do siebie rysują przed sobą 

duże koło,                                                                                                                                                                           

bierzmy się za ręce - podają sobie ręce,                                                                                                      

pośród młodej, bujnej trawy - obracają się w małych kołach wokół siebie                                        

kwiatów coraz więcej. 

4. Ćwiczenie oddechowe – Wiosenne kwiaty.  

 

Dzieci maszerują w dowolnym kierunku w rytmie piosenki. Podczas przerwy w muzyce 

zatrzymują się. Nabierają powietrze nosem, unoszą ręce w górę. Wypuszczają powietrze, 

opuszczając ręce powoli w dół, równocześnie wymawiają nazwę wybranego przez rodzica 

wiosennego kwiatka: żonkil, krokus, tulipan. 

 

5.  Słuchanie wiersza.  

Wielkie zmiany dziś w ogrodzie, nie zobaczysz ich na co dzień.                                                                  

Czy słyszycie, dzieci? Woda z dachu ciurkiem leci:                                                                                           

kapu, kap, chlapu, chlap, to na pewno wiosny znak!                                                                                         

Młoda trawa już urosła i w ogrodzie się zieleni,                                                                                            

taka tylko rośnie wiosną, odcieniami aż się mieni.                                                                                       

Tam pod płotem jeszcze śnieg, a w nim co to? Kwiatek?                                                                                

To przebiśnieg, a więc wiosna. Wiosna rządzi światem.                                                                                        

Na stodole w wielkim kole stoi biały bociek,                                                                                                       



a skowronek tuż nad boćkiem śpiewa słodko w locie.                                                                                         

A więc, skoro takie zmiany zachodzą na świecie,                                                                                              

to na pewno przyszła wiosna, wiosna przyszła przecież!        

-  Rozmowa na temat wiersza. Rodzic pyta dzieci: Jakie znaki wiosny były wymienione w 

wierszu?       (w razie potrzeby, zadaje pytania szczegółowe i uzupełnia ich wypowiedzi).   

          6.  Zabawa Zima czy wiosna? – segregowanie obrazków.  

Obrazki przedstawiające symbole zimy (np.: bałwana, sanki, sopel), obrazki przedstawiające 

oznaki wiosny (np.: słońce, trawę, przebiśnieg, bociana, skowronka). 

Rodzic rozkłada przed dzieckiem obrazki. Dziecko przyglądają się im uważnie i próbują je 

posegregować na obrazki charakterystyczne dla zimy i obrazki charakterystyczne dla wiosny. 

Z pomocą  uzasadnia swój wybór. Wypowiada się na temat tego, co wie już o zimie, i tego, 

czego dowiedziało się już o wiośnie.  

 

 



 

7.  Wykonanie plansz tematycznych.  

 

Obrazki z poprzedniej zabawy, kartony w kolorach zielonym i białym, klej.  

 

Dzieci wybierają obrazki należące do zimy i przyklejają je na białym kartonie, a na zielonym 

kartonie obrazki przedstawiające oznaki wiosny.  

 

8.  Wysiewanie fasoli.  

 

Słoiki z wodą, gaza, gumki recepturki, nasiona fasoli.  

Na przygotowany słoik nakładamy gazę i mocujemy ją za pomocą gumek. Dzieci kładą na gazie 

nasiona fasoli i nalewają do słoików wodę tak, aby fasola była lekko w niej zanurzona.  

 

9.  Wiosenny masażyk – ćwiczenie o charakterze relaksacyjnym.  

 

Dziecko siada w siadzie skrzyżnym przed rodzicem. Rodzic recytuje wierszyk, którego treść 

obrazuje na plecach dziecka– wykonuje masaż.   

Zaświeciło słoneczko - wykonują posuwiste okrężne ruchy na środku pleców dziecka przed 

sobą, ziemię powietrze ogrzewa - rozwartymi dłońmi wykonują faliste ruchy od lewej strony 

do prawej, budzą się kwiaty, inne rośliny - opuszkami palców rysują kontury kwiatów,                                      



pięknie kwitną drzewa - całą powierzchnią lewej dłoni i prawej dłoni wędrują   z góry do dołu 

pleców, rysując pień drzewa                                                                                                                                         

Cieszą się zwierzęta - delikatnie uderzają pięściami,                                                                                

niedźwiadki -  naciskają całymi dłońmi, naśladując kroki  niedźwiedzia,                                                     

lisy -  delikatnie uderzają opuszkami palców   wskazujących                                                                  

zające -  delikatnie uderzają opuszkami wszystkich palców,                                                                       

wszystko się zieleni delikatnie -  ruchem pulsacyjnym, uciskają ramiona,                                                    

w lesie i na łące -  wykonują ruchy okrężne całą powierzchnią dłoni,                                                            

a my idziemy na spacer -  palcami wskazującymi obu rąk rysują ścieżkę,                                                

wesoło biegamy, skaczemy -  klepią dłońmi ramiona,                                                                                       

a kiedy wrócimy do domu -  stukają opuszkami palców wskazujących  na przemian: lewą ręką 

i prawą ręką,                                                                                                                                                                

malować wiosnę będziemy -  przesuwają rozwarte dłonie w różnych kierunkach. 

Dzień 8   

1. Rodzic  pokazuje dzieciom gałązki wierzby, leszczyny, kasztanowca, forsycji. Następnie 

dzieci oglądają je przez lupy oraz szkła powiększające. Dotykają pączków, listków i 

kwiatów. Porównują ich wygląd i wielkość. Określają swoje wrażenia. Liczą, wskazując 

palcem, bazie, kotki, pączki i kwiaty na poszczególnych gałązkach.  

 

2. Rozwijanie umiejętności rachunkowych – Bazie leszczyny.  

Cienkie paski brązowego kartonu, szare kółeczka, zielone kartony.  

Rodzice rozkładają  przed dziećmi prostokąty – gałązki leszczyny – i koła – bazie leszczyny. Prosi 

o oszacowanie (na oko), ile mają bazi. Dzieci wymieniają liczebnik, potem liczą bazie i ustalają 

ich liczbę. Następnie rodzic proponuje zabawę. Dzieci kładą na zielonym kartonie gałązkę z 

brązowego kartonu i układają na niej bazie według instrukcji, np.: 

− Ułóż jedną bazię leszczyny i dołóż jeszcze dwie.   

− Ułóż trzy bazie leszczyny i odłóż dwie.  

Za każdym razem rodzic pyta, ile jest teraz bazi.   



3.  Wiosną w parku – rozmowa na podstawie obrazka, połączona z ćwiczeniem 

matematycznym.  

 

- dzieci opowiadają ilustrację                                                                                                                                   

- dzieci przeliczają wszystkie elementy                                                                                                                    

- dzieci odpowiadają na pytania, czego jest więcej?: bocianów, czy motyli?, drzew. czy 

kwiatów?, itd……                                                                                                                                                                                           

- czego jest mniej?... 

             4.  Zabawa ruchowa w formie opowieści ruchowej – Na spacerze w parku. 

Rodzic opowiada o spacerze po parku i o tym, co można zobaczyć w nim wczesną wiosną, np.: 

topniejący śnieg, rosnące przebiśniegi i krokusy, pojawiające się na gałęziach drzew bazie i 

pąki, rozwijające się liście, pękający lód na stawie, lecącego bociana, słonko za chmurką, ptaki 

siedzące na gałęziach, śpiewającego w górze skowronka. Dziecko chodzi po (parku) i wykonuje 

swobodne improwizacje ruchowe do opowiadania. Rodzic, co pewien czas przerywa 

opowiadanie – dziecko siada na ławce w parku i odpoczywa.  

5.Zabawa ruchowa – Złap zielone. 

 Kartka w kolorze zielonym. 



Rodzic pokazuje dziecku kartkę w kolorze zielonym i objaśnia zasady zabawy. Dziecko biega 

swobodnie po wyznaczonym terenie. Na sygnał szuka zielonego elementu, zatrzymuje się przy 

nim i go dotykają. Rodzic pyta: Grasz w zielone? Dziecko odpowiada: Gram! Rodzic pyta dalej: 

Masz zielone? Dziecko wskazują zielony element i odpowiada: Mam! Zabawa się powtarza, 

przy czym za każdym razem dziecko musi stanąć przy innym przedmiocie w kolorze zielonym. 

   

6.  Ćwiczenie techniczne – Krzaczki forsycji. 

 Plastelina, nakrętki na butelki, paski żółtej krepiny, pojemnik, rozcieńczony klej,  dla każdego 

dziecka nożyczki, mała gałązka i pędzel.  

Dziecko najpierw ugniata plastelinę i wciska ją do plastikowych nakrętek np. na butelki. 

Następnie składa z pomocą rodzica kilka razy pasek żółtej krepiny i tnie go do pojemnika na 

bardzo wąskie i małe paseczki. Maluje gałązki rzadkim klejem, a następnie oblepia je 

kawałkami krepiny. Wtyka gałązki w nakrętki z plasteliną. Gotowymi gałązkami forsycji 

dekorują kącik wiosenny w pokoju. 

Dzieci mogą zanurzyć pomalowane klejem gałązki w głębokim pojemniku wypełnionym 

pociętą krepiną. 

Dzień 9  

1. Zagadki dźwiękowe – Odgłosy wiosny. 

Rodzic naśladuje odgłosy przyrody np.: świergotu ptaków, klekotu bociana, kumkania żab. 

Dzieci wsłuchują się w nie, rozpoznają odgłosy i nazywają zwierzęta, które je wydają, po czym 

próbują naśladować słyszane dźwięki.  

2.  Wspólne śpiewanie piosenki Spotkanie z wiosną - internet  

3. Łączka krokusów – zabawa dydaktyczna.   

Wazon z kwiatami, np. tulipanami.  

Rodzic ustawia przed dzieckiem wazon z kwiatami. Dziecko przyglądają się kwiatom, wąchają 

je. Z pomocą  nazywa kwiaty umieszczone w wazonie, opisuje ich wygląd oraz zapach. Rodzic 

pyta dziecko, czy te kwiaty zawsze tak wyglądały, czy wie, jak rosną kwiaty i od czego zależy 



ich wzrost. Uzupełnia wypowiedź dziecka. Dzieci oglądają obrazki przedstawiające, jak rośnie 

krokus. 

 

 

Następnie rodzic zachęca je do opisania jego wyglądu, pyta dzieci, co wiedzą na temat 

krokusów. przekazuje ciekawostki na temat krokusów. 

Odmiana krokusa (szafran spiski) rosnącego w górach jest pod ochroną i nie wolno go zrywać. 

Inne gatunki krokusów można uprawiać w ogródkach. Najczęściej spotyka się krokusy o 

płatkach fioletowych, pomarańczowych i białych.  

4. Improwizacja ruchowa – Rosnące kwiaty. 

Dla każdej osoby chusteczka  (najlepiej w jednym z trzech kolorów: fioletowym, żółtym, 

białym), odtwarzacz CD, nagranie spokojnej melodii. 

Wszyscy wykonują siad klęczny. Chowają chusteczki w dłoniach. Rodzic informuje dziecko, że 

chusteczka to pączek kwiatowy, który za chwilę rozkwitnie. Włącza nagranie spokojnej 

melodii. Wszyscy wolno podnoszą się, wstają, unoszą dłonie nad głowę i powoli je rozchylają, 



uwalniając w ten sposób chusteczki – kwiaty rozkwitają. Następnie  stojąc w miejscu  poruszają 

się w takt muzyki, swobodnie falując chusteczkami.  

5. Składanie puzzli.  

Koperta z wcześniej opisywanym obrazkiem krokusa pociętym na 5 lub więcej części.  

Dziecko wyjmuje elementy i układają obrazek, następnie przykleja elementy swoich obrazków 

na sztywnych kartkach. Pyta je, który obrazek krokusa powinien być pierwszy, a który – ostatni. 

Chętne dzieci podają kolejność obrazków, wypowiadając nazwy liczebników porządkowych. 

Rodzic układa obrazki w kolejności zgodnej z etapami wzrostu krokusa. Wskazuje palcem 

obrazki od 1 do 5 i prosi w dziecko o wysuwanie kolejno palców i liczenie obrazków wraz z nim.  

Rodzic może celowo ułożyć jeden z obrazków w nieprawidłowej kolejności, aby skłonić dzieci 

do myślenia logicznego. 

6. Gąsienica w wiosennych kolorach – zajęcia plastyczne.  

 

Plastelina ( ciastolina )w kolorach wiosennych. 

Z odwiedzin, których zwierząt kwiaty cieszą się najbardziej? Dlaczego?  

 

Dziecko odgaduje, jaki owad jest przedstawiony na obrazku. Rodzic zwraca uwagę dziecka na 

skrzydła motyla, prosi o wskazanie i nazwanie kolorów znajdujących się na jego skrzydłach. 



Krótko informuje dzieci o tym, jakie znaczenie mają motyle w zapylaniu kwiatów. Pyta dziecko: 

− skąd biorą się motyle i jak motyl wyglądał wcześniej? Chętne osoby wypowiadają się.  

Samodzielne toczenie wałeczków w wybranych kolorach. 

Zachęca dzieci do opisania wyglądu, porównywanie długości i podania ich liczby. Chętne dzieci 

wypowiadają się i liczą je. 

7.  Zabawa z elementem pełzania i biegu – Gąsienice i motyle.  

Odtwarzacz CD, nagranie spokojnej melodii. 

Dziecko kładzie się na dywanie. Zamyka oczy. Gąsienice pełzają – czołgają się po dywanie przy 

cichej muzyce. Następnie rodzic mówi: Gąsienice za chwilę przemienią się w motyle i 

stopniowo zwiększa głośność muzyki. Dzieci podnoszą się, zamieniają w motyle i biegają na 

palcach w jednym kierunku. Machają delikatnie rękami jak motyl skrzydłami.  

8. Zabawa rozwijająca logiczne myślenie – Prawda czy fałsz? 

Rodzic rysuje na dłoniach dziecka buzie – uśmiechniętą i smutną. Następnie wypowiada 

zdania. Dzieci oceniają, czy zdania są prawdziwe czy fałszywe, i podnoszą dłoń z odpowiednią 

buzią. 

 Przykłady zdań:  

 - Gąsienice żyją w wodzie.  

 - Gąsienice przeobrażają się w niedźwiedzie.   

- Gąsienice pełzają. ……… 

Dzień 10 

1.  Wspólnie śpiewanie piosenki o wiośnie. 

 

2. Ćwiczenia oddechowe – Kwiaty pachną.  

Chusteczki higieniczne, kolorowe flamastry, taśma klejąca, olejki zapachowe (lub perfumy).  



Dzieci kolorowymi flamastrami (w jasnych kolorach) ozdabiają chusteczki higieniczne, rysując 

na nich np. kropeczki. Z pomocą rodzica formują z chusteczek kwiaty – chwytają palcami 

chusteczkę pośrodku, zwijają ją nieco i z pomocą rodzica  sklejają taśmą. Rodzic  nasącza 

chusteczki odrobiną np. olejku zapachowego (lub perfumami). Następnie  układa przed 

dziećmi wykonane kwiaty. Dzieci pochylają się nad wiosennymi kwiatami i je wąchają – 

wciągają powietrze nosem, wydychają ustami.  

Zabawę można urozmaicić poprzez wprowadzenie zagadek zapachowych: dzieci odgadują z 

kwiatka, w którym kolorze poczuły zapach. 

3.  Wiosna i kwiaty – rozmowa inspirowana wierszem Krystyny Datkun-Czerniak 

Wiosna.  

Wiosna. 

Wiosna w zielonej sukience                                                                                                                                    

nogami bosymi stąpa.                                                                                                                                                  

I gdzie stopę stawia,                                                                                                                                                 

tam… to chyba czary                                                                                                                                                 

– wiosenny kwiat zostawia.                                                                                                                                           

Po spacerze wiosny                                                                                                                                              

wiat zmienia się cały.                                                                                                                                                   

Paki wśród zieleni                                                                                                                                                        

radośnie śpiewają,                                                                                                                                                 

motyle fruwają,                                                                                                                                                       

świerszcze cicho grają.                                                                                                                                             

Kwiaty kolorowe                                                                                                                                                              

wśród traw zakwitają.                                                                                                                                              

Gdyby nie ty, wiosno,                                                                                                                                                          

i  twoje czary,                                                                                                                                                                   

to świat byłby pewnie                                                                                                                                                       

i smutny, i szary. 



 - Rozmowa na temat wiersza. − Co zakwita tam, gdzie stopę stawia wiosna? − Jak zmienia się 

świat po spacerze wiosny? − Co robią wiosną: kwiaty, ptaki, motyle i świerszcze? − Jaki byłby 

świat, gdyby nie czary wiosny?  

                  4.  Zabawa z elementem równowagi – Nie depcz kwiatów.  

Chusteczki higieniczne – kwiaty wykonane w pierwszej części dnia.  

Dziecko ustawiają się po jednej stronie pokoju. Rodzic rozkłada na podłodze kwiaty z 

chusteczek higienicznych. Dziecko ostrożnie pokonują drogę, w ten sposób, aby nie zdeptać 

kwiatów. Powtarza zabawę kilka razy.  Przechodząc, dziecko może się pochylić, przyjrzeć 

poszczególnym kwiatom i je powąchać. 

5.Omawianie wyglądu wczesnowiosennych kwiatów. 

Oglądanie albumów z kwiatami jeżeli są w domu. Sylwety przedstawiające kwiaty: przebiśnieg, 

krokus, pierwiosnek, sasankę, zawilec, albumy z kwiatami. N. pokazuje dzieciom sylwety 

wczesnowiosennych kwiatów i zawiesza je na tablicy.  

   

Przebiśnieg   zawilec    sasanka 

 



  

Krokus      pierwiosnek 

Dziecko po kolei omawia wygląd wszystkich kwiatów. Dzieli ich nazwy na sylaby, z 

wyklaskiwaniem. Wspólnie z rodzicem liczą je, wymieniając nazwy liczebników głównych ( 

wskazuje każdy kwiatek palcem). Na koniec podają łączną liczbę kwiatów. Określają położenie 

poszczególnych kwiatów (wymieniają nazwy liczebników porządkowych). Rodzic  pyta: Jak 

nazywa się pierwszy kwiatek? Jak nazywa się drugi...?  Którym kwiatkiem z kolei jest 

pierwiosnek (krokus, przebiśnieg, zawilec, sasanka) 

6.Zabawa ruchowa – Wiosna maluje świat. 

 Kolorowe paski krepiny.. 

Dziecko trzymają w obu dłoniach długie paski krepiny. Podnosi ręce, macha paskami krepiny 

jednocześnie z góry na dół jak pędzlem i zatacza nimi jak największe kręgi: raz w jedną, raz 

w drugą stronę – pomaga wiośnie w malowaniu świata. Następnie zmienia miejsce i powtarza 

ruchy. Zabawa powtarza się kilka razy.  

7. Rysowanie kwiatów kredą po tablicy (ciemnym kartonie) przy wierszu Elżbiety 

Marii Minczakiewicz 

 Kolorowa kreda, tablica. 

Rodzic mówi wierszyk i jednocześnie rysuje na tablicy kwiatki. Następnie dziecko kolorują 

kredą kontury rysunków. 



 Kółka małe i pętelki,                                                                                                                                              

będą kwiatki Petronelki.                                                                                                                                       

Są łodygi, listki małe.                                                                                                                                                 

Zrobię z kwiatów  bukiet cały!                                                                                                                            

Kwiatki włożę do wazonu,                                                                                                                                         

żeby ładnie było w domu! 

8.Zabawy konstrukcyjne. Projektowanie ogrodu pełnego kwiatów.  

Różnego rodzaju klocki, kwiaty z chusteczek higienicznych wykonane wcześniej. 

Rodzic proponuje dziecku zaprojektowanie ogrodu. Wspólnie budują ścieżki z różnego rodzaju 

klocków. Obok ścieżek, na rabatkach, umieszczają wykonane wcześniej kwiaty z chusteczek 

higienicznych.  


