
Propozycje działań edukacyjnych z dzieckiem 

Grupa II 

Temat: WITAJ WIOSNO 

1. Zabawa integracyjna – powitanie. Dziecko wraz z rodzicem stoją zwróceni twarzami do 

siebie, mówią wyliczankę i klaszczą w dłonie. 

Witam - klaśnięcie w swoje dłonie 

Łapki - obie dłonie uderzają w dłonie kolegi 

Witam - klaśnięcie 

Prawą - prawa dłoń uderza w prawą dłoń kolegi 

Witam - klaśnięcie 

Lewą – lewa dłoń uderza w lewą dłoń kolegi 

Brawo – klaśnięcie 

Brawo – obie dłonie uderzają w dłonie kolegi 

Ruch jest zdrowy – 

I dla ciała i dla głowy- naprzemienne uderzenia w dłonie kolegi i swoje dłonie. 

 

2. Do poczytania: Przeczytanie bajki: „ Jak chomik szuka wiosny” 

http://nasze-bajki.pl/pl/przegladarka.aspx?bajka=1660 

Wysłuchanie wiersza pt. „Wiosna” Grażyna Świerczyńska: 

Przyszła do nas pani wiosna, cała w sukni z kwiatów 

Uśmiechnięta i radosna, wśród lecących ptaków. 

Powróciły z nią bociany  z dalekiej Afryki. 

Żaby w stawie się zbudziły, misie i jeżyki. 

Witaj wiosno! Piękna pani , cieszy nas twój powrót. 

Zieleń liści, świerszczy granie, kwiatów pełen ogród. 

Rozmowa na temat wiersza: Jaka pora roku do dzieci? Z jakim kolorem kojarzy się nam 

wiosna? Wskazywanie koloru zielonego na ubraniu dziecka lub rodzica, w otoczeniu. 

 

3. Zabawa ruchowa: „Gość” 

http://nasze-bajki.pl/pl/przegladarka.aspx?bajka=1660


Przyszła do nas wiosna i dała nam znak. Chcecie ze mną się pobawić no to zróbcie tak. A jak? 

Dziecko wykonuje jakiś wymyślony przez siebie ruch, rodzeństwo rodzice naśladują go, 

następnie następuje zmiana ról. 

 

4. ,,Kwiaty budzą się do życia’’ – zabawa ruchowa przy muzyce Vivaldiego. 

,, Skul się w kłębek i wyobraź sobie, że jesteś małym nasionkiem kwiatka. Nadeszła wiosna i 

rośniesz, rozwijasz się i wyciągasz listki do słońca, rozchylasz swoje płatki (dzieci powoli 

rozwijają się jak nasionka aż do wyprostowania i stawania na palce, wyciągając ręce do 

góry). Lekko kołyszecie się na wiosennym wietrze. Nadchodzi noc i chłód- zamykamy swoje 

płatki.” 

 

5.  Zagadki o wiośnie: 

Gdy śnieg zginie, kwiaty rosną, 

a tę porę zwiemy … . (wiosna) 

 

Wiosną na drzewie się zieleni, 

ale opada na jesieni. (liść) 

 

Jak ten kwiatek się nazywa, 

co słowo „pan” w nazwie ukrywa? (tulipan) 

 

Kolorowe i pachnące, 

zakwitają wiosną. 

Można spotkać je na łące, 

w parku i w ogródku rosną. (kwiaty) 

 

Młody juhas w górach 

chwycił się za głowę, 

gdy zobaczył w śniegu 

kwiaty fioletowe. (krokusy) 



Jeszcze wszystko uśpione, 

jeszcze nic nie rośnie. 

A on śnieg przebija, 

i mówi o wiośnie. (przebiśnieg) 

 

4. Prawda/fałsz – zadaniem dzieci jest ocenić prawdziwość zdań 

a) Na łące rośnie wysoka trawa, a w niej są biedronki, koniki polne, 

motyle. 

b)  Pszczoły zbierają nektar z kwiatów i robią z nich lizaki. 

c) Wiosną na łące dzieci lepią bałwana. 

d)  Po łące przechadza się bocian i szuka żabek na śniadanie. 

e)  A żabki chowają się przed nim w trawie i wołają kra, kra. 

f)  Teraz jest pora roku, którą nazywamy Jesień 

g) Teraz jest pora roku, którą nazywamy Zima 

h) Teraz jest pora roku, którą nazywamy Wiosna 

i)  Miesiąc, który mamy teraz, to: luty, marzec, listopad, kwiecień 

j) Zwiastunami wiosny są: śnieg, spadające liście, powracające jaskółki, 

krokusy, mróz, owoce na drzewach, stokrotki, bociany, grzyby w lesie 

k) Są trzy pory roku.                                                                   

l) Wiosną niedźwiedzie zapadają w sen zimowy. 

m) Wróbelki przylatują wiosną z ciepłych krajów. 

n) Krokusy, przebiśniegi i pierwiosnki to pierwsze wiosenne kwiaty. 

5. „ Marcowa pogoda” – ćwiczenia oddechowe, oddychanie przeponowe. Dziecko otrzymuje 

kolorową serwetkę lub chusteczkę staje przed zawieszoną i wprawia w ruch chusteczkę 

poprzez dmuchanie- wiosenny wiatr i deszcz. 

6. Piosenki o wiośnie: 

„Maszeruje wiosna”  https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY 

„Wiosna w błekitnej sukience” https://www.youtube.com/watch?v=733cfng95PE 

„Leci marzec” https://www.youtube.com/watch?v=JlznhHIguOM 

„Wiosenne porządki”https://www.youtube.com/watch?v=fdhmWn8bi7o 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY
https://www.youtube.com/watch?v=733cfng95PE
https://www.youtube.com/watch?v=JlznhHIguOM
https://www.youtube.com/watch?v=fdhmWn8bi7o


7.  Propozycje działań plastycznych: 

 Wykonanie transparentu witającego Wiosnę. 

 „Kwitnąca wiśnia” – na białej kartce farbami lub kredkami (dowolnie) 

rysujemy gałęzie. Zadaniem dziecka jest moczenie paluszka w farbie i odciśnięcie go 

na kartce wielokrotnie, tak aby powstawały widoczne kwiaty wiśni. 

 Pomysły na inne działania plastyczne o tematyce wiosennej : 

https://dzieciakiwdomu.pl/2017/02/zwiastuny-wiosny-17-pomyslow-na-wiosenne-

prace-plastyczne-i-techniczne.html 

8.  Rachunki pani Wiosny” 

Dzieci słuchają zagadek matematycznych, następnie przeliczają w zakresie 7 za 

pomocą metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej przy użyciu klamerek i papierowych tacek. 

 

Przyszła wiosna do lasku 

Z kluczykami przy pasku 

A te klucze brzęczące 

To kolorowe kwiaty pachnące 

 

Rosną tu trzy zawilce i trzy krokusy 

Oblicz proszę ile kwiatków wyszło 

Spod zimowych pierzynek ? 

Stąpa wiosna po łące 

Zbiera kwiaty pachnące 

Ma trzy stokrotki, cztery tulipany 

Powiedz z ilu kwiatków 

Zrobi wiosna bukiet pachnący ? 

Siedziało pięć jaskółek 

https://dzieciakiwdomu.pl/2017/02/zwiastuny-wiosny-17-pomyslow-na-wiosenne-prace-plastyczne-i-techniczne.html
https://dzieciakiwdomu.pl/2017/02/zwiastuny-wiosny-17-pomyslow-na-wiosenne-prace-plastyczne-i-techniczne.html


Na sosnowej gałązce 

Trzy  odleciały 

Ile teraz jaskółek będzie 

Z gałązki spoglądało ? 

W ogrodzie na grządce 

Rosło siedem słoneczników pięknych jak słońce 

Przyszła Kasia i trzy zerwała, 

 bo bukiet piękny zrobić chciała. 

Ile słoneczników teraz rośnie na grządce? 

Chodzi wiosna po lesie 

Promyki słońca w koszach niesie 

Dwa kosze ma dla kwiatków 

Trzy dla trawki 

Ile koszy przyniosła wiosna ? 

9.  Wiosenne rymowanki"- dzieci tworzą rymy do podanych zdań: 

-Przez deszczyk pokropione rosną listeczki.....(zielone). 

-Zajączki kicają i trawki ........(szukają). 

-Na gałęzi siedzi wrona, czarna wrona bez..........(ogona). 

-Nad stawem żabki kumkają, przed bocianem się...........(chowają). 

10. Zabawa „ Matematyczny los" –Dzieci rzucają kostką do gry , przeliczają oczka a rodzic 

odczytuje zadanie. 

1 – wykonujemy 5 przysiadów trzymając się za ręce, 

2 – skaczemy raz do przodu, raz do tyłu 



3 – maszerujemy i liczymy do trzech /jeden, dwa, trzy i znów od nowa i tak kilka razy/ 

4 – podskakujemy w parze 4razy i liczymy do 4 

5 -  robimy np. 5 pajacyków lub 5 podskoków 

 6 – podskakujemy  wysoko 6 razy z klaskaniem nad głową 

Opracowały: Małgorzata Pachytel, Magdalena Czepiel, Monika Dymek 

 


