
Wszystko rośnie 

1. Ćwiczenia oddechowe – Kwiaty pachną. 
Chusteczki higieniczne, kolorowe flamastry, taśma klejąca, olejki zapachowe (lub 
perfumy). 
Dziecko kolorowymi flamastrami (w jasnych kolorach) ozdabia chusteczki 
higieniczne, rysując na nich np. kropeczki. Z pomocą rodzica formuje  
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 dzieckiem wykonane 
kwiaty. Dziecko pochyla się nad wiosennymi kwiatami i je wącha – wciąga 
powietrze nosem, wydychają ustami. 
*Zabawę można urozmaicić poprzez wprowadzenie zagadek zapachowych: 
dziecko odgaduje z kwiatka, w którym kolorze poczuło zapach. 
 

2.  Zabawa ruchowa z elementem wyprostnym – Podlej kwiaty  
Konewka. 
Dziecko kuca. Rodzic jest ogrodnikiem i pustą konewką naśladuje czynność 
podlewania. Dziecko bardzo powoli podnosi się z przysiadu podpartego i unosi 
ramiona, rozkłada je i odlicza wspólnie z rodzicem do czterech (liczenie należy 
dostosować do umiejętności matematycznych dziecka).  Następnie następuje 
zamiana ról. 
 

3. Nauka zwrotki piosenki „Wiosna w błękitnej sukience” 

https://www.youtube.com/watch?v=733cfng95PE 

 

Wiosna w błękitnej sukience 
bierze krokusy na ręce. 
Wykąpie je w rosie świeżej 
i w nowe płatki ubierze. 

 

ref: Wiosna buja w obłokach, 
wiosna płynie wysoko, 
wiosna chodzi po drzewach, 
wiosna piosenki śpiewa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=733cfng95PE
https://miastodzieci.pl/scenariusze/scenariusz-zajec-dla-dzieci-powitanie-wiosny


Potem z rozwianym warkoczem 
niebem powoli gdzieś kroczy. 
Wysyła promyki słońca 
i wiersze pisze bez końca. 

 

ref: Wiosna buja w obłokach… 

 

Nocą się skrada z kotami, 
chodzi własnymi drogami. 
A teraz śpi już na sośnie 
i nie wie, że sosna rośnie. 

 

ref: Wiosna buja w obłokach… 

 

4. Zabawa dydaktyczna – Krokus 
 

 
Dziecko ogląda obrazek przedstawiający, jak rośnie krokus. Rodzic pyta, czy 
dziecko wie, jak nazywa się kwiat przedstawiony na obrazku. Następnie zachęca 
je do opisania jego wyglądu. Rodzic 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. 
 

5. Karta pracy, cz. 2, nr 24 (dzieci 4-letnie): 
− rysują po śladach rysunku krokusów, 
− kolorują rysunek według wzoru. 
 

*Karta pracy dla dzieci 3-letnich (zał.1 do wydruku na końcu dokumentu)         --

dzieci kolorują obrazek dobierając odpowiednie kolory.  

*Dziecko może również samodzielnie narysować krokusy. 

  



 

6. Wprowadzenie do tematu zajęć plastycznych – Od gąsienic do motyli. 

Rodzic pokazuje dziecku obrazek przedstawiający motyla. Zadaje pytania: 
− Z odwiedzin których zwierząt kwiaty cieszą się najbardziej? Dlaczego? 
Dziecko odgaduje, jaki owad jest przedstawiony na obrazku. Rodzic zwraca 
uwagę dzieci na skrzydła motyla, prosi o wskazanie i nazwanie kolorów 
znajdujących się na jego skrzydłach.  
Krótko informuje dziecko o tym, jakie znaczenie mają motyle w zapylaniu 
kwiatów. Rodzic kontynuuje rozmowę i pyta dziecko: 
− Czy wiesz, skąd biorą się motyle i jak motyl wyglądał wcześniej? 
 

 
7. Część plastyczna – Gąsienica w wiosennych kolorach. 

Dzieci 4-letnie: 
Wyprawka, karta nr 21, klej, nożyczki, naklejka (głowa gąsienicy). 
Dziecko wycina z karty kształty gąsienicy, składa kształt prostokąta i nacinają go 
według instrukcji, sklejają gąsienicę w odpowiednim miejscu, przyklejają głowę 
gąsienicy we wskazanym miejscu.  
 
 Dzieci 3-letnie: 
     Zielony papier, wycięte kolorowe kółka/nakrętki od napojów, klej, nożyczki, 
plastelina  

  
Dziecko  otrzymuje szablon liścia z zielonego papieru. Przykleja na 
niego kolorowe nakrętki tworząc gąsienicę, a z plasteliny robi oczy 
 i uśmiech. 
 
 

8. Zabawa rozwijająca logiczne myślenie – Prawda czy fałsz? 
  
Dziecko ocenia, czy zdania są prawdziwe czy fałszywe. Przykłady zdań: 
Gąsienice żyją w wodzie. 
Gąsienice przeobrażają się w niedźwiedzie. 
Gąsienice pełzają. 
 
 
 
 
 


