
Propozycje zajęć dla pięciolatków                                                                      

w miesiącu marcu (23 – 27) 
 

1.Poniedziałek – nauka wiersza  

 

Przebudzenie wiosny 

 

Obudziła się dziś Wiosna 

Uśmiechnięta i radosna 

Rozejrzała się dokoła 

– Ojej!! Na wstawanie pora! 

Czas obudzić mą przyrodę 

Niech nie wieje wietrzyk chłodem 

Promień słońca niech ogrzewa 

Trawę, kwiaty, krzewy, drzewa 

Niech otworzą się już pąki 

Niech śpiewają już skowronki 

Pszczoły zaczną swoją pracę 

Ja już na świat ciepło patrzę 

Rozmowa na temat treści wiersza. Dziecko dopowiada ostatnie słowa w każdym 

wersie. Rytmizuje kolejne wersy i wykonuje proste ruchy zaproponowane przez 

siebie. Powtarza za uczącym jak echo kolejne wersy i większe fragmenty. 

Recytuje wiersz razem i samodzielnie. 

Karta pracy , cz. 3 s. 41 -  słuchanie rymowanki opowiadanie o przedwiośniu 

kolorowanie rysunku. 

Wyjaśnianie przysłów związanych z wiosną: 

Jaskółka i pszczółka lata znakiem to wiosny dla świata. 

A jak wiosna liście splata, puszczaj zimę czekaj lata. 



Pierwsza jaskółka wiosny nie czyni. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

2. Wtorek – kalendarz pogody 

Ćwiczenia w książce s 59 – oglądanie kalendarza pogody wykonanego przez 

Mikołaja. Zapoznanie się z jego budową. nazywanie elementów pogody 

przedstawionych na zdjęciach. Określanie na podstawie obrazków 

przedstawiających elementy pogody jaka była pogoda w poniedziałek we 

wtorek, w środę, czwartek, piątek, sobotę i w niedzielę. 

Papieroplastyka – wykonanie kalendarza pogody przy pomocy rodzica – 

codzienne zaznaczanie pogody symbolami lub rysunkiem 

Ćwiczenia w książce s 59 

Zabawy matematyczne  - liczymy do 9, porównywanie zbiorów, o ile więcej 

o ile mniej. Przeliczanie głośno z wykorzystaniem dostępnych w domu 

liczmanów (klocki, kredki, pluszaki, kosmetyki mamy) posługując się 

liczebnikami głównymi i porządkowymi. Tworzenie zbiorów 9- 

elementowych. 

Karta pracy cz. 3 s 40 – liczenie rysunków kropel, rysowanie w polach pod 

nimi odp liczby kropek a potem ich dodawanie. 

Karta pracy cz. 3 s 42 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

1. Środa – wkrótce wiosna  



Karta pracy cz. 3 s 43 – czytanie tekstu wyrazowo obrazkowego 

Ćwiczenia w książce s. 60 – 61 rozmowa na temat oznak wiosny 

Karta pracy cz. 3 s. 44 

Wiosna tuż tuż – rysunek uzupełniony wycinanką. 

Słuchanie wiersza J.Koczanowskiej  Nadchodzi wiosna 

Ciekawskie gołębie dowiedziały się pierwsze 

Że nadchodzi już wiosna a z nią dni najpiękniejsze 

Zazieleni się wszystko , do gniazd wrócą bociany 

Będą tańczyć motyle nad złotymi jaskrami 

Słońce mocniej zaświeci, ptaszek mocniej zaśpiewa 

Bo to wiosna radosna takie szczęście rozsiewa. 

Dziecko rysuje samodzielnie las, łąkę lub inne miejsce – z zaznaczeniem 

oznak wiosny i uzupełnia wycinanką razem z rodzicem. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………… 

2. Czwartek – nauka piosenki  

  Wkrótce wiosna 

Pierwszy obudził się pierwiosnek 

Potem chochoły spadły z róż. 

Skowronek śpiewem wołał wiosnę, 

żeby na pole przyszła już! 

Refren: Bo zima, bo zima 

każdemu obrzydła! 

Niech słońce jej da pstryczka w nos! 

Niech wiosnę, niech wiosnę 

przyniosą na skrzydłach 

bociek, jaskółka, szpak i kos. 



Złoto błysnęło na leszczynach 

Zapach obudził senny ul. 

Wiosenną orkę chcą zaczynać 

głodne gawrony z pustych pól. 

Refren: Bo zima, bo zima… 

(piosenka dostępna na : 

https://www.youtube.com/watch?v=EXKUwB5d21I ) 

 

Karta pracy cz. 3 s. 47 – rysowanie szlaczków po śladach 

Zabawa plastyczna – pierwsze bazie 

Dziecko wycina z gazety wazon narysowany przez rodzica, przykleja 

wąskie paski wydarte przez siebie z gazety (gałązki), dokleja po obu 

stronach gałązek niewielkie owale – bazie i oczekuje na pochwałę.                                                          

Karta pracy cz. 3 s. 48 – rys. po śladach rys. krokusów, rys drogi motyla.  

……………………………………………………………………………

……………………………………………… 

3. Piątek – wiosenne porządki 

Karta pracy cz. 3 s. 49 – rys po śladzie zaznaczanie elementów ułożonych 

tak samo jak we wzorze. 

Słuchanie opowiadania  I. Kwintowej  Przebiśniegi 

Całą zimę matusia Małgosi była chora i coraz smutniejsza. 

- Żebym to wiosny doczekała! W wiosennym słoneczku się ogrzała. Może by mi 

zdrowie wróciło. 

- Matusiu, a gdzie ta wiosna? 

- Nie wiem, córeczko, nie wiem. Może jeszcze za morzami, może za lasami, a 

może już nad 

naszym jeziorem. 

-A po czym ją poznać, matusiu? 

https://www.youtube.com/watch?v=EXKUwB5d21I


- Po ciepłym uśmiechu. Po wietrzyku lekkim. Po kwiatach, którymi ziemię 

obdarza. 

-A czym ta wiosna przyjedzie? 

- Może jej wiatr dywan rozścielę; może motyle powóz pociągną, nie 

wiem. 

-A może sam Król Ryb swoją łodzią ją przez jezioro przewiezie? 

— Może, córeczko. 

- Dziadka lodź też piękna i duża, prawda, matusiu? 

- Prawda. 

Codziennie biegnie Małgosia na pole. Co dzień czeka na wiosnę nad brzegiem 

jeziora. W górę główkę zadziera, czy też skowronka nie ujrzy, czy też piosenki 

dźwięcznej nie usłyszy. Ale wiatr tylko na polach wyje, w gałęziach nagich gwiżdże. 

Mija tydzień, mija drugi. Cieplej się robi na świecie, śnieg tylko płatami już leży. 

Nagie konary drzew do bladego słonka się wyciągają. Małgosia pyta codziennie: 

— Matusiu, może to już wiosna? 

- Nie wychodzę, córeczko, nie wiem. Jak pierwszy kwiatek mi przyniesiesz, to 

będzie znak, że 

przyszła. Może wtedy wiosenne słonko mi pomoże. 

„Pierwszy kwiatek" — myśli dziewczynka. „Nic innego, tylko trzeba tej wiosny 

szukać". Otuliła się Małgosia maminą chustką w kratę i idzie za furtkę, za 

ogródek, dróżką prosto w pole. Wiatr zimny dmucha j ej w buzię, zagląda pod 

chustkę, jakby chciał zobaczyć, co to za mały zuch polną dróżką wędruje i zimna 

się nie boi. Idzie Małgosia przez las. Wiewióreczka z drzewa na drzewo skacze: 

- Wiewióreczko, nie wiesz, czy tędy droga do wiosny? 

- Nie wiem - macha wiewióreczka puszystym ogonkiem i znika. 

Na gałęzi sosny siedzi wrona i rozgląda się wokoło. 

— Wrono, wrono, nie wiesz, gdzie mieszka wiosna? A może już do nas idzie? 

- Nie wiem - krocze wrona i prostuj e skrzydła. 

Idzie Małgosia przez las. Rozgląda się uważnie, czy też małego pączka kwiatu nie 

zobaczy. Ale śnieg jeszcze pod sosnami leży, gdzieniegdzie tylko ziemię widać. 

Usiadła Małgosia na pieńku: 

- Słoneczko, zaświeć jaśniej, może wiosna prędzej przyjdzie! 

Ale słonko twarz za chmurkę chowa. Wzdycha Małgosia, wstaje z pieńka i głębiej 

do lasu wchodzi. Nagle widzi tam, gdzie krzaki leszczyny, coś jaśnieje, coś się 

srebrzy, coś złoci. Czy to bazie, czy słonko promyk zrzuciło? Nie, to warkocz pięknej 

dziewczyny. Dłonią lekko dotyka gałązek krzewów i uśmiecha się ciepło i 

słonecznie. 



- Czego szukasz w lesie?-pyta dziewczyna. 

- Szukam wiosny - odpowiada Małgosia. 

-A na co ci wiosna? 

- Matusia moja chora. Mówiła, że gdyby się w wiosennym słoneczku ogrzała, 

może byłaby 

zdrowa. Chciałam spotkać wiosnę, poprosić, żeby wcześniej do nas przyszła. 

-A jak ją poznasz? -pyta piękna dziewczyna. 

- Po pierwszym kwiatku, tak mówiła matusia. Tylko długo na niego czekać - wzdycha 

Małgosia 

- a tak go chciałam znaleźć dla matusi. 

Piękna dziewczyna uśmiecha się do Małgosi serdecznie, a potem nachyla się i 

całuje grudkę ziemi. I nagle z szarej grudki wykwita śliczny kwiatek. 

- To dla twojej matusi ten przebiśnieg. Weź go i zanieś do domu. 

Małgosia zdumiona bierze kwiatek w małe rączki, chce o coś zapytać, rozgląda się 

wokoło. Na 

świecie jest jakoś jaśniej, weselej. Lekuchno kołysze wiatr czubkami drzew. 

Daleko złoci się 

pomiędzy gałązkami leszczyny jasny warkocz pięknej dziewczyny. Od tej pory! w 

lesie wczesną 

wiosną rozkwitają prześliczne białe przebiśniegi. 

A matusia Małgosi -jak myślicie, czy wyzdrowiała? (Dzieci wyrażają swoje 

opinie). 

Tak, wiosenne słoneczko wróciło jej zdrowie. 

Rozmowa na temat opowiadania. 

Dlaczego mama Małgosi była smutna? Co mogło przywrócić jej zdrowie? 

Po czym Małgosia miała poznać, że przyszła wiosna? 

Dokąd poszła dziewczynka szukać wiosny? Jakie zwierzątka spotkała po drodze? 

Jak wyglądała dziewczyna napotkana w lesie? Kim ona była? Co o tym 

świadczyło? 

Co Wiosna podarowała Małgosi? Skąd wziął się przebiśnieg? 

Czy mama dziewczynki wyzdrowiała? Co jej w tym pomogło? 

 

Karta pracy cz. 3 s 50 – oglądanie zdjęć i słuchanie nazw ptaków, uzupełnianie 

tabelki naklejkami. 

 

Ż y c z y m y  m i  ł e j  z a b a w y 



 


