
Środa 07.04.2021r.  

Temat: Wiosenne kwiaty.  

 

1. Powitanie wyliczanką. 

 

Raz i dwa, raz i dwa,   

przyszła wiosna, słońce da. 

Trzy i cztery, trzy i cztery,  

słońce da nam uśmiech szczery.   

Pięć i sześć, pięć i sześć, 

uśmiech wszystkim trzeba nieść. 

Siedem, osiem, siedem, osiem, 

wiosna chce się kąpać w rosie. 

Dziewięć, dziesięć, schowaj sanki, 

to już koniec wyliczanki. 

 

2.  Wiersz „Oznaki wiosny” Agaty Dziechciarczyk. Rodzicu, przeczytaj dziecku 

poniższy wiersz. 

 

Hiacynt, pierwiosnek, 

krokus i zawilec 

już oznajmiają 

wiosenne chwile. 

 

Pomimo chłodu 

słońca szukają, 

nadchodzi wiosna, 

nam oznajmiają. 

 

Przebiśnieg, sasanka 

wychylają głowy, 

ciekawe świata 

i nowej przygody. 

 

W ogródkach widać 

nowe kolory, 

wiosna maluje 

kwiatowe wzory. 

 

 

 

 

Jaskółka, bocian, 

żuraw, kukułka 

nad domem robią 

wesołe kółka. 

 

Słowik i czajka 

też już wracają, 

bo u nas cieplejsze 

dni nastają. 

 

Wiosna! Już wiosna! 

Słychać świergoty. 

Wiosna! Już wiosna! 

Zajrzyj za płoty.

 

 

Pytanie do dzieci:  

- Jakie wiosenne kwiaty i ptaki były wymienione w wierszu? Podajcie ich nazwy. 



3. Poznajemy wiosenne kwiaty. Przyjrzyjcie się dokładnie kwiatom, powtarzajcie ich 

nazwy i spróbujcie je zapamiętać.  

https://www.youtube.com/watch?v=GrKuD6xlb7s  

 

 

 

KROKUS 

PRZEBIŚNIEG 

https://www.youtube.com/watch?v=GrKuD6xlb7s


 

 

 

PIERWIOSNEK 

SASANKA 



 

 

 

HIACYNT 

 

ŻONKIL 



 

 

 

 

 

 

 

ZAWILEC 

TULIPAN 



4. Płatki kwiatów - zabawa dydaktyczna doskonaląca umiejętność liczenia. 

 

Potrzebne będą:  

- klocki, nakrętki, klamerki (15-20 sztuk); 

-  kostka do gry. 

Rodzic opowiada krótką historyjkę, a dziecko układa według polecenia: 

 

W małym wiosennym ogródeczku rosły trzy kwiaty.  

Pierwszy kwiat był trzypłatkowy.     Rodzic prosi dziecko, aby stworzyło kwiatek, który ma     

tylko trzy płatki. 

Drugi kwiat, miał płatków cztery.     Rodzic prosi dziecko, aby stworzyło kwiat z czterech 

płatków.  

Trzeci kwiat, był największy, bo miał płatków aż pięć.     Rodzic prosi, aby dziecko stworzyło 

kwiat, który ma pięć płatków. 

 

Następnie dziecko rzuca kostką i przelicza kropki. Układa tyle „płatków”, ile wskazała 

kostka. 

I zabawa zaczyna się od nowa. Możecie bawić się na zmianę, każdy może tworzyć swój 

kwiatek.  

 

 

 

 

 



5. Wiosenna gimnastyka- gra online  

Zabawa polega, aby dzieci wykonywały zadania, które są losowo wyświetlane na ekranie 

komputera. Losowanie zadania odbywa się poprzez wirtualne zakręcenie kołem. 

https://wordwall.net/pl/resource/1173239/wiosenna-gimnastyka  

 

6. Zumba Kids - Freeze dance (The Kiboomers) 

https://www.youtube.com/watch?v=In_aYUOYZ1o  

7.  „Krokus” – malowanie po śladzie.  Karta pracy poniżej. 

Rodzicu włącz muzykę Vivaldiego (link poniżej). Dziecko najpierw prowadzi 

paluszkiem po śladzie za strzałkami, a następnie namoczonym palcem w farbie 

prowadzi jeszcze raz po śladzie.  

Pamiętacie jakiego koloru był Krokus???  Starajcie się jak najmniej odrywać palec 

od kartki. Powodzenia! 

Antonio Vivaldi – Wiosna https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o  

8. Karta pracy – dokończ kolorowanie według wzoru. Karta pracy poniżej. 

9. „Rozkwitające kwiatki” – eksperyment. Zachęcam do zrobienia eksperymentu. Mam 

nadzieję, że rozkwitną Wam piękne kwiatki   

https://www.youtube.com/watch?v=Cp36HGxH8jc  

 

 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1173239/wiosenna-gimnastyka
https://www.youtube.com/watch?v=In_aYUOYZ1o
https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o
https://www.youtube.com/watch?v=Cp36HGxH8jc


Karta pracy. „Krokus” – malowanie palcem po śladzie. Maluj palcem po śladzie przy 

użyciu farb.  



 


