
 

 

Temat tygodnia: Wiosenne przebudzenia 
 

Czas realizacji: 30.03. – 03.04. 
 
 

1. Wymienianie skojarzeń  związanych z wiosną.  
 

2. „Jaka jest wiosna”? – szukamy przymiotników określających wiosnę.  
 

3. Oglądanie i nazywanie pierwszych wiosennych kwiatów.  

Rysowanie wybranych gatunków pastelami. 
  
 

4. Rozwiązywanie zadań z treścią w zakresie do 10 z wykorzystaniem liczmanów.  

 Pewnego dnia zakwitły na łące 2 stokrotki. Następnego dnia zakwitły jeszcze 3. 

Ile stokrotek zakwitło na łące?  

 Na kwiatach siedziało 10 motylków. 3 motylki odfrunęły. Ile motylków zostało na 

kwiatach? / itp.  
 

5. Układanie i kontynuowanie rytmów składających się z 3 elementów  

 koło koło trójkąt …  

 samochód klocek kredka …  

 tworzenie własnych rytmów  
 

6. Zabawy z samogłoskami i literami: A, E, I, O, U, Y  

 Wymawianie samogłosek krótko - skocznie (A-A-A)  

 Wymawianie samogłosek długo - łącznie (AAAAA)  

 Wymawianie samogłosek ze zróżnicowaną dynamiką 

 Wyszukiwanie obrazu graficznego określonej litery z pośród innych liter 

 Zaznaczanie określonych liter w wyrazach  

 Wymienianie słów rozpoczynających się na określoną samogłoskę  

 Kreślenie wzoru litery w powietrzu, na dywanie, na tacy z piaskiem/mąką…  
 

7. Ćwiczenia oddechowe „Łąka” - przenoszenie kwiatów z bibuły/papieru na łąkę (zieloną 

kartkę) za pomocą słomki.  
 

8. Zapoznanie z etapami rozwoju motyla. Narysowanie historyjki obrazkowej składającej 

się z 4 elementów. Omówienie wydarzeń 
  

9. Zabawy z piosenką „Idzie do nas wiosna”  

Wysłuchanie piosenki, rozmowa na temat jej treści, określenie jej nastroju. Dowolne 

improwizacje ruchowe. Wyklaskiwanie rytmiczne refrenu piosenki. Śpiewanie z 

podziałem na krótkie frazy (muzyczne echo).  

 
 

10. Wyjaśnienie przysłowia „Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata” 

Utrwalenie nazw miesięcy, pór roku . 

 

 



Uzupełnienie     
 

 Piosenka „Idzie do nas wiosna” A Galica, T. Pabisiak 

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

 

 Kwiaty wiosenne 

https://www.youtube.com/watch?v=L2OinZl6Z44 

 

 Zabawa muzyczno-ruchowa „Gąsienica” 

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

 

 Zabawa „Muzyczne stop” 

https://www.youtube.com/watch?v=ySzqne9EatU 

 

 Kącik przyrody w domu – sadzenie kwiatów, pielęgnacja i obserwacja wzrostu roślin 

 

 Karty pracy do tematu (pliki grupy) 

 

 

 

Piosenka „Idzie do nas wiosna” 
 

 

1. Kiedy wiosna przyjdzie do nas roześmiana i zielona 

Wtedy z wiosną wszystkie dzieci zaśpiewają tak: 

 

Ref.: Zielona trawa, zielony mech 

Zielona żaba rechu-rechu-rech 

 

2. Rośnie trawa rosną listki rosną z wiosna 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
https://www.youtube.com/watch?v=L2OinZl6Z44
https://www.youtube.com/watch?v=OcdevXAqpiM
https://www.youtube.com/watch?v=ySzqne9EatU

