
Wiosenne przebudzenie – propozycje zadań dydaktycznych (25.03-03.04.2020) 

 

 
PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI 

 

 
CEL OGÓLNY 

 

 Rozwiązywanie zagadek o wiośnie.  
 
Wracają ptaki z daleka 
i kwiatki kiełkują wokoło.  
Nadchodzi pora radosna,  
bo właśnie zaczyna się…    (wiosna)  
 
Zobaczysz je wiosną, 
gdy na wierzbach rosną. 
Srebrne futra mają. 
Jak się nazywają?             (bazie) 

 
Powrócił do nas z dalekiej strony, 
ma długie nogi i dziób czerwony. 
Dzieci się śmiały, gdy go witały, 
żabki płakały przez dzionek cały.     (bocian) 

 
             Przez śnieg się odważnie przebijam. 

Mróz nawet mnie nie powstrzyma. 
Mam listki zielone, tak jak wiosna, 
a dzwonek bielutki jak zima.               (przebiśnieg) 

 
 
Rodzic recytuje zagadki i prosi dziecko o podanie ich 
rozwiązania. 
 
 

 
Rozwijanie umiejętności 
uważnego słuchania. 
Wzbogacenie słownictwa 
dotyczącego wiosny. 
Rozwijanie logicznego myślenia. 
 

 

 Wysłuchanie wiersza Jana Brzechwy „Przyjście 
wiosny”  

 
https://www.youtube.com/watch?v=IK7I3VNDCBk 
 
Jakie zwierzęta występowały w wierszu? 
O jakich pojazdach była mowa  w wierszu? 
Jak przybyła Pani Wiosna? 
Rozmowa z dzieckiem na temat wysłuchanego wiersza. 

 
Rozwijanie umiejętności 
uważnego słuchania i 
wypowiadania się na temat treści 
wysłuchanego utworu. 
Sprawdzanie poziomu 
rozumianego tekstu poprzez 
zadawanie pytań. 
Wspomaganie rozwoju mowy. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IK7I3VNDCBk


 

 Zabawa konstrukcyjna „Kwiatowe ogrody”.  
 
Pomoce: zakrętki do butelek, klocki.  
 
Dziecko konstruuje na dywanie kolorowe ogrody, 
wykorzystując do tego kolorowe klocki i kolorowe zakrętki 
od butelek.  
 

 

Rozwijanie wyobraźni 
przestrzennej oraz logicznego 
myślenia.  
Kształtowanie koordynacji 
wzrokowo – ruchowej. 

 

 Zabawa matematyczna „Gdzie jest kwiatek?” 
 
Pomoce: kwiatek w doniczce/ kwiatek w wazonie/ szablon 
kwiatka 
 
Rodzic ustawia kwiatek w różnym położeniu, a dziecko 
określa, gdzie się on znajduje (np.: na półce, pod krzesłem, 
na krześle itp.).  
 
 
 

 
Rozwijanie umiejętności 
określenia przedmiotu w 
przestrzeni 

 

 Zabawa ćwicząca sprawność ręki i umiejętność 
liczenia. „Kwiatowa układanka”. Zabawa 
matematyczna.  

 
Dziecko układa wzory kwiatowe, układa kwiatki z kół z 
kolorowego papieru według podanej przez Rodzica zasady – 
środek i dookoła płatki. Następnie przelicza ilość płatków 
kwiatka ( pokazuje ją na palcach dłoni, kładzie na stół tyle 
klocków, ile było płatków kwiatka). 
 

 
Doskonalenie umiejętności 
liczenia. Rozwijanie motoryki 
małej.  

 

 Zabawa matematyczna „Liczenie nasion”  
(„Liczenie przedmiotów”).  
 

Pomoce: nasiona np.: grochu, fasoli, kukurydzy (mogą być 
klocki, guziki, nakrętki). 
 
Rodzic  rozsypuje na stoliku wymieszane nasiona: grochu, 
fasoli, kukurydzy. Dziecko rozdziela je na poszczególne 
rodzaje, opisują różnice w ich wyglądzie, wielkość, kolor, 
kształt. Następnie dziecko z rodzicem segregują nasiona 
(klocki, guziki, nakrętki) zgodnie z poleceniami rodzica, 
układają z nich szeregi, szacują na oko, których jest więcej, 
których mniej. Liczą ziarna (przedmioty) z poszczególnych 
grup i mówią: Tu jest więcej, a tu jest mniej. Tworzą 

 
Rozwijanie umiejętności 
różnicowania i grupowania 
przedmiotów. 
Rozwijanie umiejętności 
klasyfikowania. 
Tworzenie powtarzających się 
rytmów.  



powtarzające się rytmy np. trzyelementowe:  
groszek – fasolka – kukurydza (klocek-guzik-nakrętka) 

 

 Praca plastyczna „Wiosenne kotki”.  
 
Pomoce: kolorowe kartki z bloku technicznego, brązowa 
farba, pędzle, klej, bibuła (mogą być pestki np. dyni, 
słonecznika itp.).  
 
Dziecko wybiera sobie kolorowe kartki, które będą tłem 
pracy, i maluje na nich gałęzie wiosennej wierzby. Dokleja 
do nich np.: pestki, bibułę, watę  jako bazie. Z pomocą 
rodzica przelicza bazie na każdej gałązce.  
 

 Praca plastyczna: Rysowanie obrazków związanych 
z wiosną.  

 
Pomoce: kartki, kredki/ farby, nożyczki 
 
Rodzic prosi, aby dziecko zamalowało kartkę ( kredkami/ 
farbami)  różnymi kolorami wiosny ( żółty, zielony, niebieski  
itp.) W ten sposób powstanie tło do dalszej pracy. Na 
osobnej kartce dziecko rysuje  coś, co kojarzy mu się z 
wiosną (np. ptaszki, kwiatki, ogród, słońce  itp.). 
Narysowane elementy wycina i przykleja na kartkę z tłem.  
 
 

 Ćwiczenie małej motoryki – lepi z plasteliny np. 
krokusa, przebiśniegi , żabę  

 
Pomoce: plastelina, podkładki, szablon np.: krokusa, żaby. 
 
Dziecko wykonuje pracę według własnego pomysłu. 

 
Rozwijanie motoryki małej, 
zdolności manualnych i 
kreatywności. 
Rozwijanie umiejętności 
posługiwania się nożyczkami. 
Doskonalenie umiejętności 
liczenia. 

 

 Zabawa dydaktyczna „Czarodziejskie pudełko”.  
 
Pomoce: pudełko, małe zabawki.  
 
Rodzic kładzie na stole małe zabawki np.: klocek, 
samochodzik, piłkę, misia, kredkę, gąbkę.  Dziecko  nazywa  
przedmioty., dotyka ich ( rodzic zwraca uwagę dziecku na 
cechy charakterystyczne przedmiotów np. coś jest twarde, 
miękkie, okrągłe itp.)  Następnie rodzic wkłada przedmioty 
do czarodziejskiego pudełka, a dziecko za pomocą dotyku 
stara się rozpoznać, co to za przedmiot. Wspólnie z 
rodzicem określa cechy tego przedmiotu: kształt, wielkość, 
fakturę.  

 
Ćwiczenie rozróżniania cech 
przedmiotów: kształtu, wielkości, 
powierzchni. 



 

 Ćwiczenia słuchowe „Co to?” 
 
Rodzic wypowiada sylabami słowa kojarzące się z wiosną 
(np.: słoń-ce, tu-li-pan, kwia-ty itp.). Zadaniem dziecka jest 
połączenie słów w całość. 
 

 
Doskonalenie umiejętności 
uważnego słuchania. 
Dokonywanie syntezy dźwiękowej 
wyrazu. 

 

 Zabawa badawcza „Co znajdziemy w skorupce 
kurzego jaja?  „Gumowe jajo” 

 
Pomoce: kurze jaja, talerzyk  
 
Dziecko ogląda jajko i podaje związane z nim określenia, 
np.: małe, duże, twarde, białe, , okrągłe, gładkie itp. Rodzic 
uderza w skorupkę i wylewa zawartość na talerzyk. Nazywa 
części jaja: żółtko i białko. Dziecko ogląda skorupki jaja, 
sprawdza, czy łatwo da się je pokruszyć, co znajduje się 
 w skorupce od środka. Dotyka je delikatnie, sprawdza 
konsystencję.  
 
 
Eksperyment :  Gumowe jajo.  
 
Umyte , surowe jajko , szklanka z octem, folia aluminiowa. 
Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat konieczności mycia 
zębów. Wskazuje, że skorupka jajka podobnie jak nasze 
zęby zbudowana jest z wapnia. Jako wkładamy do szklanki  
z octem, tak żeby było zanurzone. Górę zakrywamy folią 
aluminiową. Każdego dnia obserwujemy, co się dzieje 
naszym jajkiem. Po kilku dniach możemy zauważyć, że jajko 
nie ma skorupki. Powstało miłe w dotyku gumowe jajo, 
które na dodatek potrafi odbijać się jak piłeczka ( delikatne 
odbicia na stole-  gumowe jajko może się rozlać).  
Wniosek : Działanie kwasu ( octu) spowodowało, że 
skorupka naszego jajka się rozpuściła, uległa zniszczeniu. 
Podobnie dzieje się z naszymi zębami, kiedy ich nie myjemy 
i narażamy na działanie szkodliwych dla nich kwasów.  
 

 
Rozbudzanie dziecięcej 

ciekawości i kreatywności. 

Poszerzanie wiedzy na temat 

właściwości różnego rodzaju 

substancji  oraz ich przydatności 

w celach badawczych.  

 

 

 

 

 

 

 


