
Propozycje zajęć z dziećmi w okresie 25.03 – 03.04. 

 

Temat kompleksowy: Przyszła Wiosna. 

 

Zadanie 1. 

Masaż na dobry humor.  

Dzieci wspólnie z rodzicem wypowiadają rytmicznie tekst rymowanki.  

Żeby było nam wesoło, masujemy swoje czoło.  

Raz, dwa i raz, dwa, każdy ładne czoło ma. 

Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami. 

Język w górę raz i dwa. Ładny język każdy ma. 

Powiedz: mama, tata, lala i zaśpiewaj: la la la la. 

Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże. 

Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło. 

Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz. 

 

Zadanie 2. 

„Fasolka w słoiku” – zakładanie uprawy fasoli. 

 

Potrzebne materiały: słoik, gaza, gumka recepturka, miseczka, fasolka, woda 

Dziecko nakłada gazę na słoik i zakłada gumkę recepturkę. Delikatnie robi palcem dołek w gazie. 

Kładzie ziarna fasoli na gazie.  

Rodzic zadaje pytania: Jak wygląda fasola? Czego potrzebuje, aby rosnąć? (wody, światła)  

Dziecko konewką/kubkiem nalewa wodę do słoika tak, aby gaza i ziarenka były zanurzone.  

Rodzic pyta: Jak myślisz, jak nasze ziarenka będą się zmieniać? Codziennie będziemy obserwować 

naszą uprawę.  

Dziecko ustawia słoiczek na parapecie, codziennie obserwuje, dolewa wodę. 

WAŻNE: drogi rodzicu pozwól samodzielnie wykonać to zadanie dziecku, wspieraj dziecko i pomagaj 

gdy o to poprosi, nie szkodzi że woda się rozleje że gaza kilka razy wpadnie do słoika        

(grupa Sówki założyła taką uprawę w sali, niestety nie mieliśmy okazji zobaczyć jak fasola wzrasta) 



Zadanie 3. 

Dziecko razem z rodzicem ogląda przedstawione kwiaty wiosenne. 

Wspólnie z rodzicem je nazywa (dzieci na zajęciach poznały kwiaty takie jak: krokus, przebiśnieg, 

tulipan, hiacynt, przylaszczka) 

Rodzic zadaje pytania: 

- w jakim kolorze są kwiaty? 

- pokaż proszę kwiatki w kolorze np. żółtym, białym… 

- policz proszę ile jest kwiatów np. żółtych (jeśli dziecko ma problem: poproś aby dziecko najpierw 

samodzielnie pokazało gdzie widzi kwiaty żółte, a następnie policz razem z dzieckiem ile jest 

kwiatków żółtych) 

 

https://ulicaekologiczna.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://ulicaekologiczna.pl/


Zadanie 4. 

Wiosenny kwiat w doniczce – praca plastyczna. 

Potrzebne materiały: kartka A4 z narysowanym lub wydrukowanym tulipanem w doniczce, klej, 

kolorowa gazeta/bibuła/farby/kredki/plastelina (w zależności od tego co macie w domu) 

Zadaniem dziecka jest wyklejenie doniczki kawałkami gazety.  

Pomalowanie/pokolorowanie/wyklejenie plasteliną tulipana. 

Dajcie proszę dziecku możliwość wyboru w jaki sposób i czym chcą wykonać to zadanie. 

 

 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/tulipan-w-doniczce 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/tulipan-w-doniczce


Inny przykład zrobienia tulipanów. 

Rodzic przygotowuje stemple z ziemniaków (wycina kształt tulipana), przygotowuje farby wraz z 

dzieckiem, a następnie dziecko zamacza w farbie stemple i odciska je na kartce. Następnie 

dorysowuje łodyżki i liście. 

 

 

 

Zadanie 5. 

„Kto mieszka w tym jajku?” – próba odpowiedzi na pytanie na podstawie doświadczeń dzieci 

i wiersza Wandy Szuman Kurczątko.  

Kurczątko  

Z jajeczka się urodziło,  

główkę najpierw wychyliło,  

na dwie nóżki wyskoczyło.  

Oczko czarne otworzyło  

dzióbek mały rozchyliło,  

że jest głodne zakwiliło...  

kurczątko: pi, pi , pi .  

Rodzic czyta wiersz po raz drugi. Dziecko naśladuje kurczątko z wiersza.  

Rodzic pyta : Czym ptaki się różnią od innych zwierząt? Jakie znasz ptaki? Jakiej wielkości jaja znoszą 

te ptaki?  

Rodzic tłumaczy, że jaja różnych ptaków różnią się od siebie nie tylko wielkością, ale i kolorami. 

Podaje przykłady i pokazuje zdjęcie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 6.  

Rodzic czyta wiersz a następnie zadaje pytania. 

,,Powrót bocianów”  H. Zdzitowiecka 

 

Przyleciały z daleka, 

krążyły nad łąką. 

Zobaczyły je dzieci, 

gdy rankiem wzeszło słonko. 

 

Zobaczyły je dzieci, 

powitały radośnie: 

- Witajcie nam bociany, 

powiadajcie o wiośnie. 

 

Przeleciały nad wioską, 

krążyły powoli, 

aż przysiadły na gnieździe, 

na wysokiej topoli. 

 

Przysiadły na topoli 

stare gniazdo poznały 

dzieciom na powitanie 

o wiośnie klekotały. 

 

Rodzic zadaje pytania: 

-Skąd przyleciały bociany? 

-Gdzie najpierw latały? 

-Kto je witał? 

-Gdzie usiadły i dlaczego? 

-Kiedy przylatują do nas bociany? 

 

Zadanie 7. 

Dzieci wykonują ćwiczenia wspomagające rozwój grafomotoryczny:  

– krążenie ramion,  

– mocne zaciskanie dłoni,  

– pływanie crawlem, żabką.  

– trzema palcami: kciukiem, wskazującym i środkowym podnoszą np. woreczek, kładą go po swojej 

prawej stronie, później po lewej stronie i przed sobą.  

Tymi samymi połączonymi palcami (dzióbek) uderzają kilkakrotnie w woreczek, przyciskają je do 

woreczka, leciutko dotykają woreczka, spacerują palcami obu rąk po podłodze. 

– w powietrzu kilkakrotnie rysują owal (kreślenie zaczynamy od ruchu rąk w lewo ku górze) – 

najpierw obiema rękami, następnie nosem (wykonując ruch całym ciałem).  

Rodzic mówi: Zamiast nosa masz czerwoną kredę i rysujesz nią w powietrzu koło.  

Trzema połączonymi w dzióbek palcami dzieci rysują owal także na podłodze. 

Po wykonaniu ćwiczeń grafomotorycznych dzieci siadają przy stolikach i wykonują zadanie. 



Zadanie - Układanie historyjki obrazkowej o narodzinach bociana. 

Rodzic pokazuje zdjęcia, prosi aby dziecko najpierw opowiedziało co widzi na zdjęciach, aby policzyło 

ile jest zdjęć.  

Następnie wspólnie z rodzicem zastanawiają się jaka powinna być kolejność historyjki obrazkowej 

(staramy się aby dziecko mówiło pełnym zdaniem). 

Jeśli nie macie państwo możliwości wydrukowania, wystarczy pokazać zdjęcia dzieciom i 

porozmawiać z nimi o kolejności wydarzeń. 

 



Zadanie 8. 

Bociany w gnieździe – praca plastyczna. 

Potrzebne materiały: 

Czarna lub niebieska kartka A4 (najlepiej blok techniczny) – jeśli nie macie, można wcześniej 

pomalować kartkę na czarno lub niebiesko, gazeta/sianko (jeśli ktoś ma np. królika w domu      ),płatki 

kosmetyczne, klej, czarwona kartka/czerwona plastelina/lub czerwony pisak, czarny pisak/lub 

ruchome oczy. 

 

Dzieci tną gazetę na cienkie paski. Następnie przyklejają ja na dół kartki tworząc w ten sposób 

gniazdo bocianów (można przykleić np. sianko), następnie przyklejają płatki kosmetyczne na których 

rysują oczy/lub przyklejają oczy ruchome. Wycinają dziób i przyklejają. 

 

 

 

Inny sposób zrobienia bociana. 

Potrzebne materiały: farba biała i czarna, kartka A4 (np. niebieska), czerwona włóczka lub czerwony 

pisak/plastelina. 

Bocian powstaje przez odciśnięcie dłoni dziecka na kartce, rodzic lub starsze rodzeństwo maluje dłoń 

dziecka białą farbą a paluszki czarną, następnie dziecko odciska dłoń na kartce. Po wyschnięciu należy 

zrobić oczy, dziób i nogi. 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 9.  

Poniżej tekst i link do piosenki, którą grupa Sówki zaczęła uczyć się w przedszkolu. 

Idzie do nas wiosna 
Słowa – Agnieszka Galica 
Muzyka – Tadeusz Pabisiak 
 
1. Kiedy wiosna przyjdzie do nas roześmiana i zielona 
Razem z wiosną wszystkie dzieci zaśpiewają tak: 
 
Ref.: Zielona trawa, zielony mech 
Zielona żaba rechu-rechu-rech 
 
2. Rośnie trawa rosną listki, rosną szybko dzieci wszystkie 
Przyfrunęły już bociany i klekocą tak: 
 
Ref.: Zielona trawa, zielony mech 
Zielona żaba rechu-rechu-rech 
 
3. W lesie kwitnie już zawilec, obudziły się motyle 
A wieczorem nad łąkami słychać żabi śpiew: 
 
Ref.: Zielona trawa, zielony mech 
Zielona żaba rechu-rechu-rech. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qoAwQ9WCWSM 
 
Inne piosenki o wiośnie: 

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw (maszeruje wiosna) 

https://www.youtube.com/watch?v=8W4_2FokVHU (wiosenna poleczka) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qoAwQ9WCWSM
https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw
https://www.youtube.com/watch?v=8W4_2FokVHU

