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Temat tygodnia: Wiosenne porządki 

Temat dnia: Nadchodzi wiosna 

1. Powitanka: Wszyscy są, witam Was, 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA 

2. Oglądanie książek i albumów przedstawiających przyrodę wiosną. 

3. Opowiastka ruchowa – „Chodzenie”  

 Rodzic recytuje kolejne zwrotki wiersza, a dziecko ilustruje ruchem sposób 

poruszania się bohaterów wiersza:  

Sunie wąż, sunie.  

Chodzić nie umie.  

Bo choćby chciał, to nie ma nóg.    – czołganie się na brzuchu  

Za to stonoga  

na swych stu nogach 

 w ziemi zbudować chce, ze sto dróg.   – chodzenie na stopach i dłoniach  

Na jednej nodze  

sunie po drodze  

ślimak z chałupką swoją na plecach.   – podskoki na jednej nodze  

Rak jak to rak  

chodzić chce wspak.  

I swoją modę wszystkim poleca.    – chodzenie do tyłu  

 A ja powiem wam, że dwie nogi mam!  

Bo każdy ma tyle nóg  

by bez kłopotu ruszać się mógł!    – podskoki z nogi na nogę  

 

(B. Szelągowska) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA


4. Praca plastyczna „Kwiaty w wazonie”  

Dziecko otrzymuje kartkę z konturowym rysunkiem wazonu. Wypełnia kontur 

kolorowymi stemplami, macza kawałek gąbki lub waty w farbie i odciska na kartce. 

Następnie domalowuje palcami kwiaty w wazonie. 

5. Wspólne śpiewanie „Idzie do nas wiosna” 

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

6. Zabawy z elementem dramy:  

– „Wesoła i smutna roślina” 

Dziecko za pomocą ruchów ciała, mimiki wczuwa się w rolę rośliny. 

 – „Rosnący kwiatek”  

Dziecko – kwiatek kuca, stara się być jak najmniejsze. Na słowa rodzica: kwiatek 

rośnie, rośnie, rośnie powoli wstaje, rozgląda się, podnosi jak najwyżej złączone ręce 

do góry. Na koniec kwiatek rozkwita – dziecko rozchyla ręce (płatki) na boki. Zabawę 

możemy powtórzyć kilka razy. 

7.  „Wiosna na talerzu” – przygotowanie kanapek z wiosennymi warzywami. 

Wspólnie wykonujemy pyszne, kolorowe i zdrowe kanapki, na których możemy 

stworzyć wiosenne wzorki. 

Mamy nadzieję, że  po takim zapasie witamin, będziecie mieli dużo energii na kolejne 

zadania. 

 

  Miłej zabawy! 

 

 

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

