
Temat: Powitanie wiosny 
 

 
 

Przebiśnieg 
 

 

1. Rozmowa na temat wczesnowiosennych kwiatów. 

 

Karta pracy, cz. 3, s. 58. 

 

Czytanie całościowe z rodzicem (5-latki) lub samodzielne (6-latki) nazw kwiatów z karty 

pracy. Próby wyjaśniania, dlaczego niektóre z nich są pod ochroną. Rysowanie po śladzie, bez 

odrywania kredki od kartki. 

 

Ochrona gatunkowa roślin to prawny sposób zabezpieczenia rzadko występujących gatunków 

dziko rosnących roślin zagrożonych wyginięciem. Gatunków chronionych nie wolno 

niszczyć, zrywać, zbierać, sprzedawać, nabywać, przewozić przez granicę państwa, nie 

można niszczyć ich siedlisk itp. W niemal wszystkich państwach są gatunki roślin 

podlegających ochronie. W Polsce za początki ochrony gatunkowej uważa się przepisy 

chroniące cisa, jakie obowiązywały już w średniowieczu. 

 

 

 



2. Zabawa orientacyjno-porządkowa Dzieci – na spacer. 

Rodzic wyznacza w jednym miejscu pokoju  przedszkole. Dziecko pozostaje w tym miejscu 

na hasło: Dzieci –na spacer,  opuszcza przedszkole i rozbiega się w różnej części pokoju, 

spaceruje, podskakuje. Na hasło: Dzieci – do przedszkola, szybko wraca na wyznaczone 

miejsce. 

 

     3.  Zabawy z zastosowaniem rymowanki o przebiśniegu. 
 

Gdy poczuł, że zbliża się wiosna, 

przebił śnieg i na świat się wydostał. 

 
Wypowiadanie rymowanki przez dziecko ze zwiększającym się natężeniem głosu, a następnie 

z malejącym natężeniem głosu. 

Układanie przez rodzica., a potem przez  dziecko, zdań o przebiśniegu. Liczenie słów w 

poszczególnych zdaniach przez pozostałe dziecko. 

Np: 

Przebiśnieg przebija śnieg. 

Przebiśniegi są kwiatami objętymi ochroną. 

Przebiśnieg ma białe, delikatne płatki. 

 

    4.  Karta pracy, cz. 3, s. 59.  

 

Kolorowanie rysunków kwiatów. Rysowanie po śladzie, bez odrywania kredki od kartki. 

 

   5. Założenie  hodowli krokusa i tulipana. 

 

Jeśli rodzić ma możliwość to przygotowuje dla dziecka: doniczka, rękawiczki ochronne, 

cebulka kwiatowa tulipana lub krokusa, kartka, kredki. 

Oglądanie cebulek kwiatowych, porównywanie ich wyglądu, wypowiedzi dziecka o tym, 

czego potrzebuje roślina do życia. Sadzenie cebulek w doniczkach oznaczonych etykietkami 

z rysunkami tulipana i krokusa, wykonanych przez chętne dziecko. Codzienne pielęgnowanie, 

obserwowanie wzrostu roślin; dzielenie się swoimi spostrzeżeniami. 

 

   6.  Poznawanie ciekawostek na temat obrzędów związanych z pożegnaniem zimy i 

powitaniem wiosny.  

 

Rodzic czyta dziecku: 

Dawniej na wsiach, gdy kończyła się zima, przynoszono nad rzekę słomianą, dużą kukłę, 

którą 

topiono lub palono. Nazywaną ją Zimą, Marzanną, Moreną, Marzaniokiem, Śmiercichą, 

Śmietką, Śmierteczką. Nazwy te kojarzą się ze śmiercią, ponieważ marzannę uważano za 

uosobienie śmierci, zimy, chorób. Ludzie byli przekonani, że jej utopienie spowoduje 

nadejście wiosny. Marzannę wynoszono ze wsi całą gromadą. Robiono to po zabawie albo w 

jej trakcie. Niesiono ją, trzymając wysoko, lub wywożono na taczkach. Topiono ją po 

wcześniejszym rozebraniu. Wierzono, że oddanie kukły władcom wód spowoduje urodzaj na 

polach. 

 

   7. Zapoznanie z monetami i banknotami o nominałach: 

 

1 zł, 2 zł, 5 zł, 10 zł. 



Rodzic przygotowuje Napisy: bankier, banknoty, bankomat, po dwie sylwety monet o 

nominałach: 1 zł, 2 zł, 5 zł. 

 

Odczytanie zapisanych wyrazów: 

bankier, banknoty, bankomat. 

 

Pytania do dziecka: 

 

− Kim jest bankier? Czym się zajmuje? 

− Do czego służy bankomat? Co to są banknoty? 

− Co to jest bank? Czy jest potrzebny? Dlaczego? 

− Kto pracuje w banku? Co powinni umieć ludzie pracujący w banku? 

 

Rodzic mówi: 

Wyobraź sobie, że już jesteś bankierem a ja przychodzę do was po pieniądze. Chcę wypłacić 

10 zł, a wy dysponujecie tylko monetami o nominałach: 1 zł, 2 zł, 5 zł. Czy potraficie wypłacić 

mi 10 zł? 

 

• Układanie  sylwet monet w różnych wariantach, tak aby dawały 10 zł,  np.5zł+5zł 

 

    8.   Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Literyi liczby, cz. 2, s. 50–51 (6-latki) 

 

Czytanie napisu – To monety. Oglądanie monet (z obu stron). Odczytanie napisu –              

To banknot. Oglądanie banknotu (przód i tył). 

• Liczenie pieniędzy w każdym szeregu. Naklejanie obok nich obrazka monety lub 

banknotu o tej samej wartości. 

• Rozmienianie pieniędzy na drobne – naklejanie obok zdjęcia pieniędzy odpowiednich 

monet, których suma da taką samą wartość. 

• Oglądanie zdjęć pieniędzy z innych krajów,w tym należących do Unii Europejskiej 

 

   9.   Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia 

s. 61 – czytanie z rodzicem tekstu wyrazowo- obrazkowego (5-latki) 

 


