
 

Temat tygodniowy: „Przyszła do nas wiosna, radosna i pachnąca” 

 

1. Film edukacyjny dla dzieci pt. „ Wiosna – pierwsze oznaki w przyrodzie” 

Proponujemy obejrzeć  wraz z dziećmi film edukacyjny przedstawiający zmiany 

zachodzące w przyrodzie wraz z nadejściem wiosny.   

Zachęcamy do porozmawiania z dziećmi na temat przedstawionego filmu.  

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY 

2. Piosenka „Wiosna, wiosenka”- zachęcamy dzieci do nauki piosenki, do której 

link znajduje się poniżej: 

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

1. Wiosna wiosenka 

w mym sercu piosenka 

Przychodzi po zimie 

ożywia świat. 

Świeżym powiewem 

słońca iskrzeniem. 

Obudź się ziemio - pora już wstać. 

 

                    Ref. 

                                      Wiosna, wiosna tak piękna, radosna 

                                      Słoneczna, pachnąca 

                                      Przyrodą kwitnąca 

                                      Wiosna, wiosna tak piękna radosna. 

                                      To takie proste, 

                                      śpiewaj i tańcz. 

 

 

2. Gdy deszczyk zaskoczy 

Otwórz swe oczy 

tęczą na niebie 

Namaluj szlak 

Ptaki wracają, głośno śpiewają,. 

Obudź się ziemio - pora już wstać. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY
https://www.youtube.com/watch?v=YzMADXJp_Tk


 

                Ref.     Wiosna, wiosna tak piękna, radosna………        x2 

 

3. Raz dwa trzy 

Zielono mi 

Cztery pięć sześć 

Tak pięknie tu jest 

siedem i osiem 

Raduj się widokiem 

Wiosna wreszcie zagościła, 

to radosna dla nas chwila 

                  Ref. 

                         Wiosna, wiosna tak piękna radosna 

                         Słoneczna, pachnąca 

                         Przyrodą kwitnąca. 

                         Wiosna, wiosna tak piękna radosna. 

                         To takie proste, 

                         śpiewaj i tańcz 

                         Mamy już wiosną. 

 

3. Słuchanie wiersza pt. ”Wiosna” i rozmowa dotycząca jego treści 

Wiosna przyszła do nas dziś z rana,  

W zieleń trawy soczystej ubrana.  

Przebiśniegi już kwitną w ogrodzie,  

Zawdzięczają to pięknej pogodzie.  

Słońce świeci, krokusy ogrzewa,  

I zielenią się wszystkie drzewa.  

Ptaki chcą już gniazda budować,  

By pisklęta swoje wychować.  

Deszcz wiosenny cicho coś śpiewa,  

A słuchają go kwiaty i drzewa.  

                                                        Dorota Kossakowska  

 



Pytania do wysłuchanego wiersza: 

 - Kto przyszedł do nas z rana?  

- Jak była ubrana Pani Wiosna?  

- Co się dzieje w przyrodzie wiosną?  

- Jak nazywają się pierwsze kwiaty wiosenne?  

- W jakim miesiącu przychodzi do nas wiosna? 

 

4. Zabawa „Wiosenne porządki” -  ćwiczenie aparatu artykulacyjnego 

Idzie wiosna, więc należy zrobić wiosenne porządki w buzi. Najpierw 

malujemy sufit (język wędruje po podniebieniu), potem ściany (język po 

wewnętrznej stronie policzków). Zamiatamy podłogę (język porusza się po dolnych 

dziąsłach). Teraz czas umyć okna (język przesuwa się po zębach górnych                      

i dolnych). Pierzemy firanki (parskanie wargami). Zamiatamy schody (oblizywanie 

warg). Porządkujemy strych (język podnosi się do górnych dziąseł) i piwnicę 

(język na dolne dziąsła). Jesteśmy zadowoleni ze swojej pracy, uśmiechamy się 

(wargi rozciągają się w uśmiechu) i cmokamy z zadowoleniem („buziaczki”). 

 

5. Ćwiczenie ruchowe połączone z naśladowaniem odgłosów zwierząt: 

 Bocian (kle, kle) – dziecko stoi na jednej nodze. 

 Żaba (kum, kum) – dziecko skacze w przysiadzie. 

 Ptaki (fi u – fi u – tijo – tijo) – dziecko biega i „macha skrzydełkami”. 

 Kukułka (ku – ku) – dziecko wykonuje przysiad. 

 Mucha (bzz...) – dziecko biega na czworakach. 

 

6. Propozycje prac plastycznych 

Poniżej przedstawiamy propozycje wiosennych prac plastycznych, do wykonania 

których wykorzystamy materiały plastyczne dostępne w domu. Mamy nadzieję,     

że ich wspólne wykonanie  z rodzicami lub starszym rodzeństwem sprawi dzieciom 

wiele radości. Życzymy powodzenia    . 



 „Bocian”  z talerzyka papierowego 
https://www.youtube.com/watch?v=Nbd6YT7aFos 

 

 „Żabka” – origami płaskie z koła 
https://ekodziecko.com/zabka-klapka 

 

 „Wiosenne drzewo”  z  rolki po papierze toaletowym 
http://krokotak.com/2013/04/happy-1st-day-of-spring/            

 

 

7. Karty pracy – zachęcamy do wydrukowania i zrobienia wspólnie z dziećmi 

wybranych kart pracy: 

 

DZIECI 3 - 4     LETNIE     (źródło: Wydawnictwo Podręcznikarnia) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Nbd6YT7aFos
https://ekodziecko.com/zabka-klapka
http://krokotak.com/2013/04/happy-1st-day-of-spring/


 



 



 



 

 



DZIECI  5  - LETNIE     (źródło: Wydawnictwo Podręcznikarnia) 

 



 



 



 



 



DZIECI  6  - LETNIE     (źródło: Wydawnictwo Podręcznikarnia) 

 

 

Pisz liczbę 10 po śladach i samodzielnie. 





 



 



  

8. Dodatkowe zabawy muzyczno-ruchowe dla dzieci: 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ 

https://www.youtube.com/watch?v=i76ClBnx2Ik 

https://www.youtube.com/watch?v=j8z7UjET1Is 

https://www.youtube.com/watch?v=eXTBJkvsWsk&t=123s 

https://www.youtube.com/watch?v=STxBYYR8XIk&idU=1 

https://www.youtube.com/watch?v=xo7QDnHyGFI&idU=1 

 

9. Dodatkowe karty pracy  

 

Dla wszystkich chętnych dzieci polecamy także różne ćwiczenia i zabawy 

do samodzielnego wydrukowania. Są to ćwiczenia rozwijające 

grafomotorykę, percepcję wzrokową oraz  sprawność manualną.                           

Dla starszych przedszkolaków polecamy zabawy w kodowanie                             

z wykorzystaniem dyktand graficznych.  

Jesteśmy przekonane, że każdy przedszkolak znajdzie coś dla siebie,                        

a rodzice będą mieć trochę więcej  wolnego czasu .  

 

GRAFOMOTORYKA ( rysowanie po śladzie ): 

 https://eduzabawy.com/karty_pracy/grafomotoryka/wiosna/                       

 https://eduzabawy.com/karty_pracy/szlaczki2/wiosna/ 

PERCEPCJA WZROKOWA ( puzzle, dopasowywanie obrazków do ich cieni, 

domino ): 

 https://eduzabawy.com/karty_pracy/puzzle2/wiosna10/ 

 https://eduzabawy.com/karty_pracy/puzzle2/wiosna3/ 

 https://eduzabawy.com/karty_pracy/puzzle2/wiosna5/ 

 https://eduzabawy.com/karty_pracy/wiosna-dopasuj-cienie/       

 https://eduzabawy.com/karty_pracy/wiosna-domino/ 

ZABAWY PLASTYCZNE ( wyklejanie pustych pól plasteliną lub kulkami           

z bibuły, dorysowywanie brakujących elementów rysunku ): 

 https://eduzabawy.com/karty_pracy/dokoncz_obrazek/wiosna/ 

 https://eduzabawy.com/karty_pracy/wyklejanki/wiosna/        

 https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/09/karty-pracy-do-wyklejania-plastelina/     

 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs
https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ
https://www.youtube.com/watch?v=i76ClBnx2Ik
https://www.youtube.com/watch?v=j8z7UjET1Is
https://www.youtube.com/watch?v=eXTBJkvsWsk&t=123s
https://www.youtube.com/watch?v=STxBYYR8XIk&idU=1
https://www.youtube.com/watch?v=xo7QDnHyGFI&idU=1
https://eduzabawy.com/karty_pracy/grafomotoryka/wiosna/
https://eduzabawy.com/karty_pracy/szlaczki2/wiosna/
https://eduzabawy.com/karty_pracy/puzzle2/wiosna10/
https://eduzabawy.com/karty_pracy/puzzle2/wiosna3/
https://eduzabawy.com/karty_pracy/puzzle2/wiosna5/
https://eduzabawy.com/karty_pracy/wiosna-dopasuj-cienie/
https://eduzabawy.com/karty_pracy/wiosna-domino/
https://eduzabawy.com/karty_pracy/dokoncz_obrazek/wiosna/
https://eduzabawy.com/karty_pracy/wyklejanki/wiosna/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/09/karty-pracy-do-wyklejania-plastelina/


KODOWANIE ( dyktanda graficzne polegające na pokolorowaniu kratkowanej 

planszy według podanego kodu ) 

 https://drive.google.com/file/d/1YGQ6XReJmClYZNz5r1ZWK8_SH6h9Z5W3/view    

 

STRONA DLA RODZICÓW 

https://www.mamawdomu.pl/2020/03/zabawy-w-domu.html 

 

 

        Życzymy udanej zabawy !!! 

https://drive.google.com/file/d/1YGQ6XReJmClYZNz5r1ZWK8_SH6h9Z5W3/view
https://www.mamawdomu.pl/2020/03/zabawy-w-domu.html

