
Propozycja zbaw od 30.03. do 03.04.2020r. w gr. I 

Temat kompleksowy: Witamy wiosnę. 

30.03. pn.   Temat: Witamy powracające ptaki. 

1. Hej, zielona żabko – osłuchanie z piosenką:  

https://www.youtube.com/watch?v=QBvI7ruq6A8  

             Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat treści piosenki: np. Jakie zwierzęta występują w               

             piosence? Jak się poruszają? Itp. 

2. Zabawa muzyczno-ruchowa przy piosence – dziecko próbuje śpiewać. Między zwrotkami 

wykonuje ruchy odpowiednio do treści.  

3. Wiosna idzie – uważne słuchanie wiersza E. Szelburg-Zarembiny. Dziecko nazywa ptaki: 

jaskółka, bocian, skowronek. 

Przyleciały skowroneczki 

z radosną nowiną, 

zaśpiewały, zawołały 

ponad oziminą: 

– Idzie wiosna! Wiosna idzie! 

Śniegi w polu giną! 

Przyleciały bocianiska 

w bielutkich kapotach, 

klekotały, ogłaszały 

na wysokich płotach: 

– Idzie wiosna! Wiosna idzie! 

Po łąkowych błotach! 

Przyleciały jaskółeczki 

kołem, kołujące, 

figlowały, świergotały 

radośnie krzyczące: 

– Idzie wiosna! Wiosna idzie! 

Prowadzi ją słońce. 

4. „Bocian i żabki” – zabawa ruchowa z elementem skoku. Dziecko skacze jak żabka. Na hasło 

Rodzica: Bocian! dziecko zastyga w bezruchu, Rodzic - bocian szuka żabki, która się poruszy. 

Można zamienić się z dzieckiem rolami.  

5. Wykonanie pracy plastycznej: Bocian. 

Do wyboru: bocian z figur geometrycznych https://pl.pinterest.com/pin/847380486126159455/  

lub bocian wykonany farbami i ręką dziecka https://pl.pinterest.com/pin/847380486126159442/  

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 bocian z rolki papieru toaletowego lub papierowego talerzyka 

https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2019/03/bocian-praca-plastyczna.jpg 

 wywiad z bocianem – film dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw 

 piosenka „Kle – kle boćku” 

https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM 

https://www.youtube.com/watch?v=QBvI7ruq6A8
https://pl.pinterest.com/pin/847380486126159455/
https://pl.pinterest.com/pin/847380486126159442/
https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2019/03/bocian-praca-plastyczna.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw
https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM


31.03. wtorek:  Temat: Pierwsze kwiaty. 

1. Słuchanie wiersza „A tulipan śpi” D. Gellner. 

http://www.wesolyprzedszkolak.pl/index.php/wiersze/1363-a-tulipan-pi 

 

2. Rozmowa: Rodzic zadaje pytania do treści wiersza, np. O jakim kwiatku był wiersz? Kto 

rozmawiał z tulipanem? Co obudziło tulipana?   

 

3. „Taniec wiosny” – zabawa muzyczno-ruchowa do utworu Poranek E. Griega 

https://www.youtube.com/watch?v=E7gdm0YLx6c. Dziecko powoli wstaje, naśladując 

budzący się do życia kwiat – najpierw kuca, następnie powoli przechodzi do pozycji stojącej 

i unosi ręce.  

 

4. Tulipan – praca plastyczna z rolki po papierze toaletowym i papieru kolorowego. 

https://pl.pinterest.com/pin/543106036289632033/  

LUB    

Ćwiczenie graficzne – pomaluj kwiaty 

http://przedszkole71.dlaprzedszkoli.eu/galeria/333/126c321c89b2e70f8ef3a9cd57e59dc6.jpg 

Ćwiczenie graficzne – dorysuj tulipany  

http://przedszkole71.dlaprzedszkoli.eu/galeria/333/64f7317219dccfd1994aa3254290a83f.jpg 

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 Żonkil z papilotek – praca plastyczna 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2019/03/wiosenne-zabawy-i-inspiracje-20-pomyslow/ 

 Zwiastuny wiosny – film  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=rANDOonihZg&feature=emb_title 

 

 

01.04. środa: Temat: Witaj wiosno! 

1. Wiosenne zagadki Ewy Stadtmüller – dziecko uważnie słucha i próbuje odgadnąć rozwiązanie 

zagadki. 

Idzie ku nam po łąkach 

i cała jest w skowronkach. 

W jaskółkach i w słowikach, 

i w słońca ciepłych promykach.  (wiosna) 

 

Szaro-bure kotki, 

które wczesną wiosną 

na gałązkach wierzby 

nad potokiem rosną.   (bazie) 

 

Te wiosenne kryją w sobie 

listeczki lub kwiatki. 

Te słodziutkie – nadzienie 

z pysznej marmoladki.   (pączki) 

http://www.wesolyprzedszkolak.pl/index.php/wiersze/1363-a-tulipan-pi
https://www.youtube.com/watch?v=E7gdm0YLx6c
https://pl.pinterest.com/pin/543106036289632033/
http://przedszkole71.dlaprzedszkoli.eu/galeria/333/126c321c89b2e70f8ef3a9cd57e59dc6.jpg
http://przedszkole71.dlaprzedszkoli.eu/galeria/333/64f7317219dccfd1994aa3254290a83f.jpg
https://mojedziecikreatywnie.pl/2019/03/wiosenne-zabawy-i-inspiracje-20-pomyslow/
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2. „Portret wiosny” Dorota Gellner -  dziecko uważnie słucha recytowanego przez Rodzica 

wiersza. Następnie dziecko zastanawia się jak mogłaby wyglądać suknia Pani Wiosny? 

          

Oto Wiosna na obrazku 

Grzeje uszy 

W słońca blasku. 

Kwiat jej zakwitł 

Na sukience 

I na nosie, 

I na ręce. 

Szpak jej w bucie 

Gniazdo uwił 

choć o gnieździe 

nic nie mówił. 

A na palcu 

Siadł skowronek 

I wygląda 

Jak pierścionek! 

 

3. Praca plastyczna Pani wiosna – „malowanie dziesięcioma palcami” (wg R.F. Show) i farbami, 

na dużym formacie papieru. Pobudzenie dziecka do swobodnej ekspresji.  

4.   Ćwiczenie graficzne – zabawa w odnajdywanie różnic 

http://przedszkole71.dlaprzedszkoli.eu/galeria/333/ceac4a9e35b71bc49e7aadb210acc366.jpg 

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 Puzzle Pani Wiosna  

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/215461-pani-wiosna 

 Kwitnąca wiosna – kolorowanka online 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/kwitnaca-wiosna?colore=online 

 

02.04. czwartek: Temat: Zdrowie na wiosnę. 

1. Zabawa dydaktyczna  Słucham bębenka – Rodzic gra na bębenku (lub na metalowym 

garnuszku), dziecko liczy uderzenia. W zakresie dostępnym dla dziecka. Zabawę możemy 

utrudnić ukrywając bębenek poza wzrokiem dziecka.  

 

2. Zabawy ruchowe „Żabki” – dziecko stoi na brzegu dywanu, wykonuje przysiad, ręce 

umieszcza między stopami, naśladuje skaczącą żabkę.  

„W poszukiwaniu wiosny” – dziecko siedzi na podłodze; na hasło Rodzica np. Motylek, 

Mucha, Myszka rusza się lub wydaje głos, jak zwierzę, którego nazwę usłyszało. 

 

3. Hej, zielona żabko śpiewanie piosenki  https://www.youtube.com/watch?v=QBvI7ruq6A8 

 

4. Gra na instrumentach perkusyjnych (bębenek, grzechotka, metalowy talerzyk, itp.) lub 

rytmiczne klaskanie do piosenki. 

http://przedszkole71.dlaprzedszkoli.eu/galeria/333/ceac4a9e35b71bc49e7aadb210acc366.jpg
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/215461-pani-wiosna
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/kwitnaca-wiosna?colore=online
https://www.youtube.com/watch?v=QBvI7ruq6A8


5. „Zdrowe kanapki” – wykonanie i degustacja kanapek ze szczypiorkiem. Rodzic przygotowuje 

na stole wszystkie potrzebne produkty i narzędzia. Przypomina dziecku o zasadach higieny i 

bezpieczeństwa podczas pracy. Zabezpiecza dziecięce ubranie i włosy. Rodzic w rozmowie z 

dzieckiem przypomina mu, jakie znaczenie dla zdrowia ma jedzenie szczypiorku oraz 

warzyw. Dziecko miesza twarożek ze śmietaną, a następnie samo komponuje wiosenne  

kanapki. Po wykonaniu kanapek następuje ich degustacja. 

 

Dodatkowe propozycje zabaw:  

 Krótki filmik o prawidłowym myciu rąk 

https://www.youtube.com/watch?v=fxxx2myt_eI 

 „Fikający zuch - gimnastyka przy piosence 

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

 

 

03.04. piątek: Temat: Szukamy wiosny w przyrodzie. 

1. Zabawa paluszkowa wg K. Sąsiadka Gość 

Ktoś się schował pod listkami.    (dziecko wyciąga rękę zaciśniętą w piąstkę) 

Pierwszy listek zabieramy,          (prostuje mały palec) 

drugi listek zabieramy.                (prostuje serdeczny palec) 

Zawiał wiatr,                                (dmucha na piąstkę) 

trzeci listek sam już spadł.           (prostuje palec środkowy) 

Czwarty listek zabrał ktoś           (prostuje palec wskazujący) 

i pojawił się nasz gość!               (prostuje i zgina kciuk) 

Oczy, buzię, nosek ma;               (wskazuje części buzi) 

główka gotowa raz-dwa.             (łapie się za głowę i kiwa nią) 

2. Oglądanie filmu edukacyjnego pt. Wiosna - pierwsze oznaki w przyrodzie 

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

3. Zabawa ruchowa „Duży kwiat – mały kwiatek”  Dziecko biega.  Na sygnał Rodzica np. 

klaśnięcie, zatrzymuje się. Na hasło: Duży kwiat – dziecko wyciąga się mocno w górę. Na 

hasło: Mały kwiatek – przykuca. Zabawę powtarzamy.  

4. Ćwiczenie graficzne – Gdzie mieszkają ptaki, które wróciły z ciepłych krajów? 

http://przedszkole71.dlaprzedszkoli.eu/galeria/333/895739fb47c6babefef42ef5eae59fd4.jpg 

 

Dodatkowe propozycje zabaw:  

 Wiosenne ciasteczka – przepis  

https://miastodzieci.pl/zabawy/wiosenne-ciasteczka/ 

 Wiosna – kolorowanka   

https://mamotoja.pl/wiosenne-kolorowanki-dla-dzieci-do-druku,kolorowanki-aleria,3660,r3p2.html 

 Labirynt – bocian  

http://przedszkole71.dlaprzedszkoli.eu/galeria/333/e7311745ffc9d866304576292c78e886.jpg 
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