
W poszukiwaniu wiosny 
 

1. Zabawa dydaktyczna „Wiosna” 

Rodzic pokazuje dziecku ilustracje przedstawiające wczesnowiosenny krajobraz, 

w tym widoczne zwiastuny wiosny, m.in.: pąki na drzewach, bazie, pierwsze 

kwiaty (przebiśniegi, krokusy), ptaki powracające do Polski itp. Prowadzi 

swobodne rozmowy na temat charakterystycznych cech wiosny. 

 

2. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Kolor do koloru” 

Rodzic daje dziecku klocki/kartki w różnych kolorach. Śpiewa znaną piosenkę, 

a dziecko biega w różnych kierunkach. Podczas przerwy  w śpiewie spogląda 

na swoje klocki, szuka przedmiotów w tym samym kolorze i ich dotyka. 

 

3. Rymowanka 

Dziecko powtarza za rodzicem krótką rymowankę, a następnie wypowiadają 

ją w różny sposób: głośno, cicho, szybko, wolno, smutno, wesoło.  

Już skończyła nam się zima, teraz wiosna się zaczyna. 

Rodzic pyta dziecko, czy wie, po czym można poznać, że skończyła się zima, a 

zaczęła się wiosna. Rodzic zaprasza je do wysłuchania opowiadania. 

 

4. Słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „Leniwa cebulko”. Książka (s. 

56-57) 

Powoli zbliżała się wiosna. Tak naprawdę chyba wcale jej się nie śpieszyło. 

Za oknem raz prószył śnieg, a raz kropił deszcz. Nic nie zapowiadało zmiany 

pogody, mimo że marzec powoli dobiegał końca. Pani poprosiła dzieci o 

przyniesienie do przedszkola plastikowych doniczek. Zaraz po śniadaniu grupa 

Olka wyruszyła do sklepu ogrodniczego i zakupiła cebulki. 

– Proszę pani, co będziemy robić z tymi cebulkami? – zapytała zaciekawiona 

Kasia po powrocie ze sklepu. 



– Kasiu, to właśnie na wiosnę co roku przyroda budzi się do życia. Jeżeli swoją 

cebulkę wsadzisz do doniczki z ziemią, po kilku dniach wykiełkuje z niej 

szczypiorek. 

– Ale chyba trzeba będzie ją podlewać – dodał Olek. 

– Zgadza się, Olku. Musimy także postawić nasze doniczki z cebulkami na 

parapecie najbardziej nasłonecznionego okna. Wszystkie rośliny potrzebują 

światła, inaczej nie urosną. Czyli roślinom potrzebne są ziemia, woda i światło. 

Kto już posadził swoją cebulkę – tak jak pokazywałam – może ją podlać i postawić 

na parapecie. Myślę, że gdy wiosna zobaczy nasze roślinki, od razu zagości u nas 

na dobre. 

– Moja na pewno wyrośnie pierwsza – przechwalał się Bartek. 

– Nie. Ja swoją lepiej podlałem – zawołał Maciek. 

– Ale moja była największa – dodał Olek. 

Minęło kilka dni. Wszystkie dzieci sumiennie podlewały kiełkujące roślinki i je 

porównywały. Olek bardzo się martwił, bo tylko jemu nie chciało nic wyrosnąć. 

– Jakaś leniwa ta twoja cebulka – żartował z Olka Bartek. – Spójrz, jaka moja jest 

duża. 

Olkowi zrobiło się bardzo przykro. Wszystkie doniczki zazieleniły się – z wyjątkiem 

jego. Chłopiec patrzył z zazdrością na rosnące roślinki. Zasmucony, poszedł bawić 

się samochodami. 

– Olek, chodź tu szybko – zawołała Kasia tuż przed obiadem. – Coś się zazieleniło 

w twojej doniczce. To na pewno szczypiorek! 

Wszystkie dzieci zaczęły z uwagą oglądać doniczkę chłopca. 

– To naprawdę szczypiorek. Hura! Nareszcie! – zawołał uszczęśliwiony. – A już 

myślałem, że tylko ja nie będę miał czym przywitać wiosny. 

– Widzicie, dzieci, warto było czekać – powiedziała pani. – W końcu nikt się tak 

nie cieszył jak Olek. 

 

5. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania. 

− Co robiły dzieci z grupy Olka? 

− Powiedz, co jest potrzebne do wzrostu roślin. 



*Rodzic kontynuuje rozmowę. Pyta dziecko, co według nich oznacza 

powiedzenie Rosnąć jak szczypiorek na wiosnę. 

 

6. Część przyrodnicza.  

Koszyk, cebule spożywcze, w tym cebulki wybranych kwiatów i ich obrazki, 

ziemia w woreczku, konewka z wodą, pojemnik po jogurcie, wypełniony do 

połowy ziemią. 

Rodzic ustawia przed dzieckiem koszyk i tacę. Dziecko kolejno  wyjmuje po 

jednej cebulce. Rodzic zapoznaje je z nazwami roślin, które wyrosną z tych 

cebulek.  Dziecko wkłada cebulkę do pojemnika z ziemią, zasypuje cebulki 

ziemią i podlewa wodą z konewki. Rodzic z pomocą dziecka ustawia 

zasadzone w pojemniczkach cebulki w miejscu nasłonecznionym. Przypomina 

o konieczności podlewania roślin.  

 

7. Wykonanie obrazka o tematyce wiosennej.  

Kartka z zapisanymi spostrzeżeniami dziecka, grube kolorowe flamastry, 

zielony karton.  

Rodzic zadaje dziecku pytanie: Po czym poznajemy, że nadchodzi wiosna? 

Następnie odczytuje, zapisane na kartce, wymieniane wcześniej oznaki 

wiosny. Zachęca dziecko do wyrażenia swoich spostrzeżeń na rysunku. 

Dziecko wykonuje obrazki o tematyce wiosennej, rysując grubymi 

kolorowymi flamastrami na zielonych kartonach. Na koniec wspólnie 

podziwiają i omawiają obrazek. 

 

8. Nauka 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. 

 

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


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

 

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… 

 

 

*Dodatkowe karty pracy dla chętnych dzieci na końcu dokumentu  

 

 

 

 

 


