
• Zabawa Guzik z pętelką.       

 

Różne guziki lub kółka do pchełek, sylwety na  kartonie: ptak,  

kwiatki, chmurki, słonko. (Załącznik nr 1)  

Dzieci układają guziki na sylwetach wyciętych z kartonu (np. promyki 

słońca, skrzydełko i oko ptaka, płatki kwiatków itp.).  

 

• Zabawa rozpoczynająca zajęcia – Ene, due, rabe.        

Dziecko i rodzic  wylicza za pomocą rymowanki: Ene, due, rabe, 

połknął bociek żabę. Żaba ……()imię dziecka lub rodzica) W brzuchu 

mu się rusza. Osoba wskazana na końcu rymowanki wydaje dźwięk 

kojarzący się z wiosną, a druga osoba słucha i odgaduje, co to jest, np.: 

kum, kum – żaba, kle, kle – bocian, kapu-kap – wiosenny deszcz, ćwir, 

ćwir – wróble, ku-ku – kukułka, fiju, fiju – skowronek, szsz – wietrzyk, 

itp.  

 

• Eksperymenty plastyczne: Jak powstają kolory wiosny?  

 

Palety malarskie lub kawałki grubej folii, farby plakatowe: żółta, 

niebieska, czerwona, pędzle, woda, sylwety krokusów.  

Dorosły  ma na palecie farby plakatowe w trzech kolorach. Łączy je ze 

sobą, rozcieńcza wodą i miesza pędzelkiem. Dzieci obserwują 

powstałe kolory i podają propozycje tego, co można namalować                       

w danym kolorze. Np. z połączenia żółtej farby i niebieskiej farby 

otrzymujemy kolor zielony, którym można namalować liście; po 

połączeniu żółtej farby i czerwonej farby powstał kolor 



pomarańczowy, którym można namalować owoc pomarańczy, a                     

z połączenia niebieskiej farby i czerwonej farby powstał kolor 

fioletowy, którym można pomalować sylwety krokusów wycięte                          

z kartonu. 

Wyniki eksperymentu dzieci mogą mieścić na karcie pracy 

umieszczonej jako - Załącznik nr 2- Jaką barwę otrzymamy. 

 

• Zabawa matematyczna Tulipany   

Załącznik nr 3 - Tulipany 

    Dziecko liczy ile kwiatów jest w bukietach złożonych z kolorowych  

 

     tulipanów. Określa, w którym bukiecie jest najwięcej kwiatów, a                           

     w którym najmniej.   Następnie   wskazuje bukiety  (wzrastająco                        

     o jeden więcej) od tego, w którym jest najmniej kwiatów do tego,                   

     w którym jest najwięcej tulipanów.   
 

• Zadanie z wykorzystaniem Kart pracy  - Rysowanie po śladzie 

krokusa  

Karta pracy, cz.2, nr 10. 

Dzieci rysują po śladach krokusa, a następnie kolorują go na 

fioletowo. 

Oglądają zdjęcia innych kwitnących kwiatów . 

 

• Zabawa słowami Dokończ słowo. 

 

Dzieci mówią całe słowa związane z wiosną, które z rytmicznym 

podziałem (na sylaby) powiedział rodzic., np.: wio-sna, kro-ku-sy, 

bo-cian, ża-ba itp. 

 

• Zabawa ruchowa Wiosenna powódź. 

 

Krzesełka, szarfy lub gazety,  odgłosów wody  



https://www.youtube.com/watch?v=3FeTETqRhfM 

 

Podczas  nagrania  odgłosów  wody  dzieci  spacerują  uważnie,   

omijając  ułożone   na podłodze szarfy lub gazety (kałuże). Gdy  

nagranie  milknie  i  na  hasło   Powódź! – dzieci  rozbiegają  się                     

i siadają na  krzesełkach,  unosząc  nogi  nad  podłogę.  Zabawę  

powtarzamy kilka razy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3FeTETqRhfM

