
Ćwiczenia gimnastyczne z dzieckiem  

• skakanki lub szarfy, chorągiewka, różne rekwizyty, np. woreczki, laski gimnastyczne, piłki. 

1. „Spacer w ogrodzie” – w przestrzeni, w której odbywa się zabawa uczestnicy przygotowują 

swoje „domki”, w których swobodnie się zmieszczą. Mogą to być pętle ze skakanek lub szarf. Na 

zawołanie : Dzieci na spacer! dzieci swobodnie biegają. Na hasło: Dzieci do domu! jak 

najszybciej starają się dotrzeć do własnego domku. Gdy to zrobią, przybierają pozycję określoną 

np. siadają po turecku.  

2. „Wyścigi”– stajemy w dwóch rzędach. Kolejni uczestnicy zabawy biegną do chorągiewki (lub 

innego przedmiotu), okrążają ją i wracają do swojej drużyny. Klepią w dłoń kolejną osobę i 

wtedy ona startuje. Wygrywa te zespół, którego wszyscy zawodnicy jako pierwsi wrócą na 

miejsce. 

3. „Porządki” – układamy tor przeszkód, na którym rozkładamy różne rekwizyty, np. woreczki, 

laski gimnastyczne, piłki, szarfy. Dzieci po kolei przemieszczają się tak, by nie dotknąć 

rekwizytów. Włączamy stoper i mierzy czas każdemu dziecku. Za każdy dotknięty przedmiot 

odejmuje sekundę. 

4. „Bociany” – dzieci poruszają się, naśladując bociany. Unoszą wysoko kolana, klaszczą w 

dłonie pod kolanami i mówią: kle, kle, kle. Na sygnał, bociany stają nieruchomo na jednej nodze.  

 

5. „Żabki” – dzieci poruszają się, wykonują przysiad, ręce między stopami, i naśladują skaczące 

żabki. Na sygnał wskakują do rozłożonych szarf lub skakanek. Ćwiczenie powtarzamy.  

6. „W poszukiwaniu wiosny” – dzieci poruszają się po sali, na sygnał., np. biedronka, motylek, 

bąk – ruszają się lub wydają głos jak owad, którego nazwę usłyszą.  

7. „Skaczące koniki polne” – dzieci naśladują skaczące koniki polne. 

 

Dzień 6 

„PORZĄDKI W OGRODZIE” – OZNAKI WIOSNY  

 

1.„Wiosenny spacerek” – możemy przeczytać wiersz dla dziecka i opowieść ruchową. Możemy 

zadać dziecku pytania: Kto zaprasza dzieci na spacer? Kto podniósł pierwszy głowę skuloną? 

Jakiego koloru są kaczeńce? Co robi pan ogrodnik w ogrodzie? Co oznacza powrót bocianów i 

jaskółek?  

 



Wiosenny spacerek  

Wiosenne słońce wesoło świeci i na wycieczkę zaprasza dzieci.  

Tutaj śnieg odkrył trawkę zieloną, przebiśnieg podniósł głowę skuloną.  

Listki i trawki na słonku się grzeją, żółte kaczeńce do słońca się śmieją.  

Ptaszki na drzewach radośnie ćwierkają i wszyscy wiosny już wyglądają.  

Ogrodnik porządki robi w ogrodzie, nowe nasionka wysiewa co dzień.  

Na deszczyk będą sobie czekały i zazieleni ogród się cały.  

Kiedy jaskółki zza morza wracają, kiedy bociany nad gniazdem kołują.  

Kiedy w ogrodzie barw tęcza zabłyśnie, to przyjdzie wiosna już oczywiście. 

 

Opowieść ruchowa 

Kładziemy się na dywanie i przedstawiamy opowieść ruchową, a dzieci  naśladują: Budzimy się 

ze snu na polanie pod lasem (dzieci wstają i zaczynają chodzić po sali), przecieramy oczy, 

mrużymy powieki, gdy dochodzą do nich promienie wiosennego słońca (dzieci pocierają powieki 

dłońmi). Spod śniegu zaczynają wychylać się pierwsze źdźbła trawy (dzieci rozglądają się 

dookoła i wskazują w sali zielone elementy). Ptaki pięknie śpiewają (naśladuje śpiew ptaków). 

Bociany wróciły z ciepłych krajów i spacerują po łące ( dumnie kroczą, podnosząc wysoko 

kolana i klekocząc rękoma). Czy słyszycie? To rude wiewiórki skaczą z gałęzi na gałąź (dzieci 

podskakują obunóż). Ciekawe, czy niedźwiedzie obudziły się już z zimowego snu (dzieci  

poruszają się na czworakach). Spróbujmy podpatrzeć je przez lornetkę ( obserwuje coś przez 

lornetkę). Idziemy dalej (dzieci chodzą po sali). Dotarliśmy do leśnego strumyka. Widać przy 

nim różne zwierzęta (dzieci wypatrują), które przyszły się napić. Podejdźmy bardzo cicho, żeby 

ich nie spłoszyć (skradamy się na paluszkach). Przejdźmy po kamieniach na drugą stronę 

strumyka (dzieci przeskakują z nogi na nogę) i odpocznijmy na polanie (dzieci siadają). Odeszła 

już zima (dzieci machają), witamy słoneczną wiosnę (dzieci klaszczą). 

 

2.„Wiosna” – możemy pokazać dziecku zdjęcia przedstawiające bociana, krokus, pierwiosnek, 

sasankę, kukułkę, żabę, skowronka.(zdjęcia z książek, internetu) Możemy pokazać naturalne 

okazy kwiatów i zwierząt. Poznane wyrazy, dzielimy na sylaby, (wyklaskują sylaby), głoski (dla 

chętnych). Możemy zadać dzieciom pytania: Z czym jeszcze kojarzy wam się wiosna? Jakie są 



jej oznaki? 

 

3.Praca plastyczna - „Krokus”. Można wykleić techniką dowolną. 

Załącznik nr 1 

 

Dzień 7 

 

„NARZĘDZIA OGRODNICZE” 

 

1.„Narzędzia ogrodnicze” – możemy z dzieckiem rozwiązać zagadki dotyczące narzędzi 

ogrodniczych, Przykładowe zagadki:  

 

W domu czasem jest potrzebna  

Metalowa albo z drewna.  

Po niej strażak też się wspina,  

A odpowiedź to… (drabina)  

 

W ogrodzie są używane 

Metalowe albo drewniane,  

Szybko sprzątniesz nimi liście.  

Pewnie wszyscy odgadliście. (grabie)  

 

Ma ostrze i trzonek,  

Skopiesz nim zagonek. (łopata/szpadel)  

 

Co to za gad tak się wije?  

A jak się wody napije i stanie się pękaty 

podlewa drzewa i kwiaty? (wąż ogrodowy)  

 

Nie ma kół czterech ani nawet dwóch.  

Ma tylko jedno na przedzie.  

Lecz gdy za rączki mocno trzymasz, 



nawet z ciężarem pojedzie. (taczka)  

 

Na patyku zębów rządek,  

znają je na pewno dzieci.  

Służą do równania grządek  

i do wysprzątania śmieci. (grabie)  

 

Gdy żywopłot przystrzyc trzeba, suchą gałąź wyciąć z drzewa, wtedy nam potrzebne będzie 

nożycowe to narzędzie. (sekator)  

 

Leci z niej woda przez sito blaszane. Jaka to wygoda już kwiatki podlane! (konewka) 

 

2.Praca Plastyczna 

„Wydzieranki” – wyszukiwanie i wydzieranie zdjęć poznanych narzędzi z gazetek 

reklamowych lub innych źródeł , przyklejenie zdjęć na kartkę. 

 

 

 

3.Kalambury 

• Kalambury ogrodnicze – Dziecko, albo rodzic pokazuje czynności wykonywane w ogrodzie na 

wiosnę.  

 

4.Praca dla chętnych „Maszyna ogrodowa”. Dzieci rysują na kartce białej A4, wymyśloną 

przez siebie maszynę ogrodową.  

 

DZIEŃ 8 

 

„C JAK CEBULA” 

 

1.„C jak cebula” – Ćwiczenie grafomotoryczne litery C. Możemy poćwiczyć z dzieckiem 

głoskę c podając jak najwięcej wyrazów rozpoczynających się głoską c. Wyrazy te dzielimy na 

sylaby, głoski.  



ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

2.Zabawa Plastyczna 

„Cebulowe babuszki”. Dzieci łączą dwie cebule wykałaczką. Dolną cebulę umieszczają na 

krążku z papieru (podstawka, dzięki której cebule stoją), do górnej przywiązują serwetkę, która 

imituje chustkę na głowie. Doklejają oczy i guziki tak, by powstała cebulowa babcia w chustce.  

• cebule, kartka lub tacka, wykałaczki, klej, guziki, serwetki •  

 

Wykonując pracę plastyczną dziecko może słuchać sobie piosenkę pt. Mam fryzurę na cebulę 

(You Tube – piosenki dla dzieci Fasolki) 

 

Mam fryzurę na cebulę  

przestraszyłam panią Ulę, 

Pewnie zaraz wszystkim powie, 

co ja dzisiaj mam na głowie 

Nie kucyki nie warkocze. 

Chociaż może są urocze. 

To fryzura całkiem nowa 

Taka właśnie cebulowa. 

 

Ref. Nie się ze mnie śmieje  

Co mi tam, będę ją nosiła  

Mówię wam! (x2) 

 

 

3.Nasze Emocje – poczucie dyskomfortu. Możemy przeczytać całą rodzinką wiersz z podziałem 

na role. Rozmawiamy o przeczytanej historyjce.   

O czym było ta historia? Jakiego uczucia dotyczyła? Jakie postacie w niej występowały? Kto 

odczuwał dyskomfort? Co to jest dyskomfort? Czy można jakoś pokonać dyskomfort, sprawić, 

by minął?   

 



Dyskomfort Jasia  

 

Narrator: Wyszedł Jaś z dziećmi na spacer i zaczepia panią Olę:  

J: P roszę Pani ja chyba jednak zimę wolę, jakoś mi tak za ciepło w tym moim szaliku.  

P: Oj, chyba dyskomfort odczuwasz, mój smyku?  

J: Dyskomfort, proszę pani, a co to takiego?  

K: To, taka sytuacja, gdy czujesz coś niemiłego.  

Narrator: Włącza się do rozmowy rezolutna Krysia.  

P: Masz, Krysiu, rację!  

K: Wiem to nie od dzisiaj.  

J: A czy ten dyskomfort tylko ciepła dotyczy?  

P: Nie. Innym przykładem jest zjedzenie zbyt wielu słodyczy. i czucie przepełnienia, ciężkości 

w brzuchu. Pamiętaj, nie jedz zbyt wielu słodyczy, maluchu.  

D1: A  ja dyskomfort najczęściej czuję, gdy coś okropnie, źle smakuje.  

D2: A ja, kiedy woda jest zbyt zimna pod prysznicem.  

D3: A ja, gdy w ogrodzie pracować mi każą rodzice.  

J: Jak to, to aż tyle rzeczy dyskomfort wywołać może?  

K: Oj, Jasiu, nie przejmuj się tym, zdjęcie szalika ci teraz pomoże.  

P:  Pamiętaj, z każdej sytuacji warto znaleźć rozwiązanie proste, a wtedy dyskomfort zniknie jak 

bałwan na wiosnę. 

 

DZIEŃ 9 

 

„SADZIMY I SIEJEMY” – WIOSENNE KWIATY  

 

1.„Świat w ogrodzie” – możemy przeczytać wiersz dla dziecka i wspólnie go omówić. Kto 

wystąpił w utworze? Co robił wiatr? Dlaczego wiatr budził roślinki do życia? Co oprócz narzędzi 

ogrodniczych jest potrzebne, by wyhodować  roślinkę? Jakie kwiatki zbudził wiatr?  

  

Świat w ogrodzie  

Pospałyby grządki pod kołdrą wilgoci…  

Nic z tego! Już wietrzyk swawolny im psoci:  



Rozbujał trawniki, siadł na tulipanie,  

Zadzwonił konwalią na wczesne śniadanie…  

Wietrzyku urwisie! Daj pospać! A nie dam…  

Słoneczne całusy każdemu dziś sprzedam!  

Prostujcie kołnierze, wygładźcie sukienki,  

Panowie – krokusy, sasanki – panienki!  

Szafirku, zmruż oczy, bo słońce w nie świeci!  

Pierwiosnku, pod listkiem nie chowaj swych dzieci.  

Już wiosna! Już wiosna, obudźcie się, kwiaty!  

Niech tęczą rozbłysną uśpione rabaty!  

 

2. „Wiosenne kwiaty” – przyporządkowanie zdjęć wiosennych kwiatów ich nazwom, 

przypomnienie nazw i wyglądu wiosennych kwiatów. Kwiaty wycinamy, kolorujemy i 

naklejamy na białą kartkę. Nazwy kwiatów wycinamy i przyklejamy pod odpowiednim kwiatem. 

ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

3.Hodowla (DLA CHĘTNYCH) plastikowe pojemniki, karteczki, patyczki do szaszłyków, 

kleje, kredki, nasiona rzeżuchy, wata.  

 

4.„Kwiatki z nasion” – zabawa plastyczna. Wypełnianie konturu kwiatów i innych obiektów 

(posmarowanych wikolem) nasionkami fasoli, kaszą, ryżem itp. 

ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

DZIEŃ 10 

 

„GRAMY W ZIELONE” 

 

1.„Gramy w zielone” – Zabawa polega na podawaniu nazw zielonych przedmiotów, skojarzenia 

do koloru zielonego, gromadzenie zielonych przedmiotów. Podajemy sobie w kole zielony listek, 

lub coś zielonego i próbujemy dokończyć zdania:  

Grasz w zielone?  

Gram! Masz zielone?  



Mam!  

Zielony listek mam, zielony jak... 

 

2.„Zielone zagadki warzywne” – odgadywanie zagadek, poznanie właściwości odżywczych 

zielonych warzyw,  

Zielone łódeczki, w nich małe kuleczki.  

Gdy się ugotują, każdemu smakują. (groch)  

 

Każdy odgadnie tę zagadkę,  

ma biały korzeń i zieloną natkę. (pietruszka)  

 

Z soczystych liści złożona,  

okrągła głowa zielona. (kapusta)  

 

Latem w ogrodzie wyrósł zielony,  

a zimą w beczce leży kiszony. (ogórek)  

 

2.„Barwne plamy” – praca plastyczna, pozyskiwanie różnych odcieni zielonego, 

wykorzystywanie gotowych farb i mieszanie kolorów. Dzieci malują kartki różnymi odcieniami 

zielonego, próbują uzyskać kolor zielony ze zmieszania innych kolorów • kartki, farby, pędzel.  

 

3„Zielony świat”(Praca dla chętnych) – wykorzystanie kolorów i farb z poprzedniego zadania, 

malowanie palcami zielonego świata. 

 

 

Zachęcam dzieci do utrwalania poznanej piosenki PLAC ZABAW  

 

PLAC ZABAW  WSiP sł.: Małgorzata Ostojewska muz. Irena Bogucka 

 

Już w oczach radość,  

bo słońce świeci na spacer pora iść.  



Na placu zabaw jest dużo dzieci,  

bawić się chodźmy dziś! 

 

Ref.: Plac zabaw, plac zabaw tu z kolegami poznasz zabaw sto.  

Plac zabaw, plac zabaw w słoneczne dni odwiedzasz go! 

 

Są tu drabinki i karuzela,  

każdy się kręcić chce!  

Zaś w piaskownicy z mokrego piasku  

babki zrobimy dwie. 

 

Ref.: Plac zabaw, plac zabaw tu z kolegami poznasz zabaw sto.  

Plac zabaw, plac zabaw w słoneczne dni odwiedzasz go! 

 

Miło jest huśtać się na huśtawce.  

Wszyscy lubimy to, że hej.  

Możemy puszczać barwne latawce, 

wietrzyku dla nich wiej! 

 

Ref.: Plac zabaw, plac zabaw tu z kolegami poznasz zabaw sto.  

Plac zabaw, plac zabaw w słoneczne dni odwiedzasz go! 

 

Ciekawi świata zawsze jesteśmy,  

uczyć się każdy chce.  

Bawić się świetnie na placu zabaw  

możemy całe dnie! 

 

 

POLECAMY RÓWNIEŻ: 

 

Dziecięce gry i zabawy 



Strony dla przedszkolaków, które możemy wykorzystać w wolnym czasie. 

Akademia inteligentnego przedszkolaka „Żyrafa Ola i przyjaciele” 

EDUZABAWY.COM – Wiosenne prace plastyczne  

opiekun.pl/strony dla dzieci w wieku przedszkolnym  
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Rysunek 1 KROKUS 

 

 

Rysunek 2 Tulipan 

 



 

Rysunek 3 Przebiśnieg 

 

Rysunek 4 Żonkil 
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