
Witamy kochane Pszczółki i Rodziców :) 

Zapraszamy do wspólnych wiosennych zabaw i zajęć. 

 

Poniedziałek  22.03.2021 

 

Na początek zapraszamy do wspólnego śpiewania i zabawy ruchowej przy piosence 

„Maszeruje wiosna”. 

 

• Czy już widać wiosnę? – obserwacja pogody za oknem i swobodne wypowiedzi.  

• Kto wita wiosnę? – zabawa logorytmiczna  

 

Dzieci powtarzają za rodzicem:  

Zwierzęta i rośliny cieszą się z odejścia zimy. I wiosnę witają, radośnie wołają. 

Obudzona pszczółka mała tak z bocianem się witała:  

–  Bzz, bzz, bzz. 

–  Kle, kle, kle. 

–  Co tu wiosną dzieje się?  

Żabka, na to: 

–   Re, re - kum, re, re - kum,  

Lubię wiosnę, wiosenny szum. 

 

• Dzisiaj zapraszamy Rodziców do przeczytania dziecku wiersza:  

              /z wykorzystaniem ilustracji/ 

 

 „Zwiastuny wiosny” 

  

Autor: O. Adamowicz 

 

Mała Zosia się zastanawiała, dlaczego jaskółka już przyleciała. 

Czyżby się wiosna do nas zbliżała? 

Robi się cieplej i wiatr mniej wieje, słoneczko częściej się do nas śmieje. 

Po czym więc dzieci wiosnę poznają? 

Po listeczkach zielonych, które wyrastają? 

Czy po kwiatach, które z ziemi wychodzą i pączki puszczają? 

A może po tym jak słoneczko coraz mocniej przygrzewa, 

zielenią się łąki, zielenią się drzewa. 

Ptaki z ciepłych krajów do nas przybywają i radosnym śpiewem wiosnę już witają. 

I mały przebiśnieg budzi się do życia, piękny i radosny jako zwiastun wiosny. 

Cieszmy się zatem, że nadchodzi wiosna, w błękitnej sukience, ciepła i radosna. 

Wędrować będzie dookoła świata, czekając cierpliwie na powitanie lata. 

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw


  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Pytania do dziecka: 

 

– Nad czym zastanawiała się mała Zosia? 

–  Po czym poznajemy, że już jest wiosna? 

–  Jaka pogoda jest wiosną? 

–  Jaki kwiat jest pierwszą oznaką wiosny? 

  

• Zapraszamy w wspólnego masażyku z rodzicem  

 

Nadchodzi wiosna (ruch kroczący palcami po plecach), 

I świeci słońce (rysowanie palcem kółek), 

Biegają ptaszki (szybkie przebieranie palcami), 

I skaczą zające (opukiwanie opuszkami palców). 

 

• Zwiastuny wiosny – zabawa ćwicząca słuch 

 

Rodzic wypowiada wyrazy sylabizując: 

 

słon-ko, 

ba-zie, 

kro-kus, 

sa-san-ka. 
  

Dziecko próbuje odgadnąć jaki wyraz powiedział rodzic, podając pełne nazwy zwiastunów 

wiosny (słonko, bazie, krokus, sasanka). 

 

• Kolorowanka 

 

Zapraszamy do kolorowania rysunku – przebiśniegi lub krokusy 

 

W trakcie kolorowania posłuchajcie wesołej wiosennej piosenki „Idzie do nas wiosna”. 

https://www.youtube.com/watch?v=qoAwQ9WCWSM


 

 



 

 

Zapraszamy Was do ulubionych zabaw! 

 

Pozdrawiamy Was wiosennie!  

Pani Agatka i Pani Dominika       


