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Propozycje zajęć dla  6 latków  23-27.03.2020 r. 

Temat tygodnia ,,Nadeszła wiosna" 

 

Marzec – tydzień czwarty. Temat tygodnia: „Nadeszła wiosna” 

Poniedziałek 

23.03.2020r. 

      Powitanie  

       wiosny 

1. Słuchanie opowiadania B. Kosmowskiej Dziwna nieznajoma. 

Załącznik nr 1 

Wtorek 

 

24.03.2020r. 

 

Gdzie jest  

wiosna? 

1.Wykonanie wiosennych kwiatów. 

Załącznik nr 2 

 

2. Poznanie piosenki „Maszeruje wiosna“ 

Załącznik nr  3 

Środa 

25.03.2020r. 

 

Wiosenne buziaki 

1. Oglądanie teatrzyku sylwet na podstawie wiersza M. Strzałkowskiej 

„Gdzie jest wiosna?” 

Załącznik nr 4  

Czwartek 

26.03.2020r. 

 

10 oznak wiosny 
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2. Zabawy muzyczno-ruchowe przy piosenkach o tematyce wiosennej 

Załącznik 5 

Piątek 

 

27.03.2020r. 

1. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr XXV 

Załącznik 6 

2. Rozwiązywanie zagadek związanych z wiosną według 

P. Beręsewicza. 

Załącznik 7 
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Poniedziałek 

Załącznik 1 

Temat: ,,Powitanie wiosny" 

 

 

1.  Utrwalenie  nazw pór roku- dziecko wymienia pory roku. 

1 - Jaka pora roku jest po jesieni?  

2 - Jaka jest po wiośnie?  

3 - Jaka pora roku teraz się kończy, a jaka będzie się zaczynać?  

 

2. Słuchanie opowiadania B. Kosmowskiej ,,Dziwna nieznajoma".  

 

– Mamy gościa! – krzyknął tata od drzwi.  

– Jak to? – mama wpadła w przerażenie. – Nie spodziewałam się gości na obiedzie!  

– I słusznie! Ktoś czeka na nas w parku – uspokoił ją tata. – Zjedzmy więc obiad i w drogę!  

Połykaliśmy gorącą zupę, parząc sobie języki.  

– Czy to… kobieta? – spytała mama z lekkim lękiem.  

– Mhm – przytaknął tata.  

– Pewnie ciocia Mariola! – skrzywił się Mikołaj.  

Ciocia jest dentystką i zawsze przypomina o kontrolnych wizytach.  

– Nie! – tata był bardzo tajemniczy.  

Po chwili staliśmy w kolorowych kaloszach przed blokiem. Na dworze mżyło.  

– Tam ją widziałem! – tata wskazał ręką dziką część parku. Zwykle nikt w niej nie przebywał. – Ruszajmy. Nie 

wypada, aby piękna dama zbyt długo na nas czekała.  

– Zośka, co piękna dama robi sama w lesie? – sapał Mikołaj, gdy przedzieraliśmy się przez zarośla.  

– Nie wiem – odsapnęłam. – Nie jestem piękną damą!  

– Przed chwilą tu była – tata ściszył głos, pochylony nad leśną ściółką. – Spójrzcie!  

Przed nami rozpościerał się dywan z białych kwiatków. 

Przebiśniegi!- mama aż westchnęła z zachwytu. - Jaki piękny dywan! 

Tata stał już po drugiej stronie polany. 

- I tu już była- pokazał nam skraj pagórka przysypany starymi liśćmi.  

Wystawały spod nich łebki innych kwiatów. Błyszczały w słońcu jak cekiny.  

– Krokusy! – mama klasnęła w dłonie. – A tam, dalej, zawilce i sasanki!  

Nagle, tuż przed nami, przeleciała para wesołych ptaków. Każdy miał w małym dziobie gałązkę lub trawkę.  

– To szpaki – tata skierował na lecącą parę lornetkę. – Przybyły tu razem z naszą nieznajomą.  

– Chyba wiem, kim jest! – Mikołaj klasnął w ręce.  

– A ty, Zosiu? – mama spojrzała na mnie z uśmiechem. – Domyślasz się, kim jest ta dziwna nieznajoma?  

– Czy to… wiosna? – zapytałam z nadzieją.  

– Tak! – zakrzyknęli wszyscy zgodnie.  

Kiedy stało się jasne, kogo szukamy, nagle dostrzegłam ją wszędzie. Na każdym krzaczku. Pokrywała rosą 

dojrzewające pączki. A na leszczynie zakwitła czerwonymi kuleczkami. Zewsząd otaczał nas śpiew ptaków 

i pracowite brzęczenie.  
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– Co tak brzęczy? – Mikołaj nadstawił uszu.  

– To pszczoły, dzielne pracownice! Spójrzcie, jak zaglądają do kwietnych kielichów. Przenoszą pyłki kwiatowe. 

Pomagają wiośnie rozkwitnąć – wyjaśniła mama.  

„Mama mogłaby pisać wiersze” – pomyślałam.  

Nagle tata położył palec na ustach, a potem wyciągnął rękę ku górze.  

– Spójrzcie… – szepnął.  

Nad nami przelatywały dwa piękne bociany.  

– Mąż i żona! – krzyknął Mikołaj.  

– Żona i mąż! – krzyknęłam ja.  

– Wiosna! – krzyknęli równocześnie nasi rodzice.  

 Rozmowa na temat opowiadania.  

1 1.  Kim była dziwna nieznajoma?  

2 2.  Jakie oznaki wiosny były wymienione w opowiadaniu?  

3 3. Jakie kwiaty oprócz przebiśniegów można spotkać wczesną wiosną?  

4 4. Które ptaki przylatują wczesną wiosną? 

 

 

 

 

3. Ćwiczenia wizualizacyjne – Słońce.  

Prowadzący  mówi:  

Usiądźcie na podłodze wokół mnie. Trzymajcie ręce wyciągnięte do przodu, dłonie zaciśnięte w pięści. 

Wyobraźcie sobie, że jesteście Słońcem, które wschodzi i wysyła promienie w kierunku Ziemi. Rozłóżcie 

dłonie, wyciągnijcie palce, ręce i ramiona do przodu… A teraz niech światła robi się coraz mniej – 

przyciągnijcie ramiona z powrotem do siebie. Powtórzcie to trzy razy…  

Stańcie teraz w dowolnym miejscu sali – zamieńcie się w Słońce wędrujące powoli po niebie. Pokażcie mi, w 

jaki sposób się przemieszczacie i jak wysyłacie swoje promienie…  

Teraz przedstawcie mi, w jaki sposób rano wstaje Słońce. Usiądźcie, a potem podnoście się powoli, powoli… 

Wyobraźcie sobie, że Słońce jest intensywnie czerwone i bardzo powoli i ostrożnie wysyła swoje promienie. 

Zaprezentujcie, jak staje się coraz większe i większe, jak wysyła coraz silniejsze promienie… A teraz 

zaprezentujcie mi, w jaki sposób Słońce zachodzi wieczorem. Stańcie i przedstawcie mi, jak Słońce zmienia 

się najpierw w piękną, czerwoną kulę, a następnie bardzo powoli znika za horyzontem. Zniżcie się do podłogi 

i pokażcie mi delikatne promienie Słońca znikające za horyzontem.  

Chodźcie teraz do środka i zamieńcie się wszyscy razem w Słońce, które śpi w nocy. Wiosną Słońce śpi w nocy 

coraz krócej.  

Zamieńcie się teraz we wschodzące Słońce i pokażcie, jak rankiem staje się ono coraz większe i większe i 

wysyła w drogę pierwsze promienie. Teraz razem zamieńcie się w jasne Słońce świecące w ciągu dnia i 

wysyłajcie mocne promienie w kierunku Ziemi. Robi się coraz cieplej, cieplej… 
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Wtorek 

Załącznik nr 2 

Temat: „Powitanie wiosny” 

 

I. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, 

 np. 

- coraz dłuższe dni,  

-  coraz wyższa temperatura,  

- powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki, bociany),  

- pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)  

- poznawanie zwiastunów wiosny. 

 

1. Propozycja pracy plastycznej nr 1 

 

                „ Wiosenne kwiaty”- technika dowolna 
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Załącznik nr 3 

 

Nauka piosenki „Maszeruje wiosna“ 

Prezentacja nagrania piosenki i uważne wysłuchanie tekstu. 

 

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

 

. 

 

Tam daleko gdzie wysoka sosna 

maszeruje drogą mała wiosna. 

Ma spódniczkę mini, sznurowane butki 

i jeden warkoczyk krótki. 

Ref. 

Maszeruje wiosna 

a ptaki wokoło 

lecą i świergoczą 

głośno i wesoło. 

Maszeruje wiosna w ręku 

trzyma kwiat gdy go 

Nosi wiosna dżinsową 

kurteczkę, na ramieniu  

pewnie żuje gume i robi 

balony a z nich każdy jest zielony. 

Ref….. 

Wiosno, wiosno 

nie zapomnij o nas 

każda trawka chce 

być już zielona. 

gdybyś zapomniała inną 

drogą poszła 

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw
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w górę wznosi 

zielenieje świat ! / x2  

 

zima by została mroźna. 

Ref….. 

 

 

 

 

 

 

 Prezentacja nagrania piosenki i uważne wysłuchanie tekstu. 

Rozmowa na temat piosenki; 

1) Jak wygląda wiosna opisana w piosence? 

2) Co trzyma wiosna w ręce? 

3) Co się dzieje gdy wiosna wzniesie kwiat? 

Nauka piosenki metodą ze słuchu, fragmentami powtarzając za osobą dorosłą.  

Śpiewanie na zmianę rodzic/dziecko. Rodzic – zwrotkę, dziecko- refren, a potem odwrotnie. 

Śpiewanie całej piosenki przy jednoczesnym rytmicznym klaskaniu podczas trwania zwrotki, a podczas 

refrenu uderzanie na zmianę dłońmi w uda. 

 

Zabawa ruchowo- plastyczna przy piosence „Maszruje wiosna“ 

Potrzebne: kartka do rysowania, kredki lub flamastry. 

Podczas trwania zwrotki piosenki dziecko maszeruje w rytmie po pokoju. Gdy zaczyna się refren, dziecko 

rysuje na kartce ilustrację do refrenu. Rysowanie trwa tyle ile trwa refren. Podczas drugiej zwrotki dziecko 

ponownie maszeruje, a pojawienie się refrenu jest sygnałem do ponownego rysowania.  

 

 

Środa 

Załącznik nr 4 

 

Teatrzyk na podstawie wiersza M. Strzałkowskiej Gdzie jest wiosna? 

Występują: Krasnoludek I, Krasnoludek II, Krasnoludek III, dwa Jeże, Niedźwiedź.  

Miejsce: łąka na skraju lasu. Krasnoludki szukają wiosny.  

 Krasnoludek I:  

Gdzie ta wiosna się podziała?  

Może o nas zapomniała?  

 Krasnoludek II:  

I już się nie zjawi więcej…  

 Krasnoludek III:  

Lepiej znajdźmy ją czym prędzej!  

      Krasnoludek I:  

Spójrzcie w górę!  

(krasnoludki zadzierają w górę głowy)  

       Krasnoludek II:  

Na tę wronę?  

     Krasnoludek III:  

To nie wrona! To skowronek! 

     Krasnoludek I: 
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Coś o wiośnie chyba śpiewa... 

O! Już paczki mają drzewa! 

      Krasnoludek II:  

Czuję świeży zapach ziemi…  

Tutaj trawa się zieleni!  

      Krasnoludek III:  

A tam jeszcze leży śnieżek…  

W trawie maszerują jeże!  

I przebiśnieg sobie rośnie.  

     Krasnoludek I:  

Patrzcie! Pliszka!  

     Krasnoludek II:  

Gdzie?  

 Krasnoludek I:  

Na sośnie.  

 Krasnoludek III:  

Kwitnie wierzba i leszczyna…  

Ruch w przyrodzie się zaczyna!  

 Krasnoludek I:  

Tylko niedźwiedź jeszcze śpi…  

Jak się zbudzi, będzie zły!  

 Krasnoludek II:  

Już się zbudził!  

     Krasnoludek III:  

Pokaż! Gdzie? Gdzie?  

     Krasnoludek I:  

Rzeczywiście… Łazi niedźwiedź…  

     Krasnoludki:  

(razem)  

Niedźwiedź bywa czasem srogi…  

…więc mu lepiej zejdźmy z drogi!  

     Krasnoludek II:  

Tak milutko słońce świeci…  

Spójrzcie! Bociek! Bociek leci!  

I zatacza w locie koła…  

      Krasnoludek III:  

Co tak bzyczy?  

      Krasnoludek I:  

Nie wiesz? Pszczoła!  

      Krasnoludki:  

(razem)  

Trawa rośnie, słońce świeci,  

pszczoła bzyczy, bocian leci –  

to jest sprawa oczywista,  

że już wiosna do nas przyszła!  

 



8 

 

Rozmowa na temat treści utworu.  

1 1. Jakie oznaki wiosny zauważyły krasnoludki?  

2 2. Jakie kwiaty oprócz przebiśniegów można spotkać wczesną wiosną?  

3 3. Które ptaki przylatują wczesną wiosną? 

4 4. Co pływa po rzekach, jeziorach?  

5 5. Jaki piękny owad fruwa w słoneczny dzień?  

  

Zdjęcia (obrazki) krokusów, sasanek,  szpaka, czajki, motylka cytrynka można odnaleźć w książce lub w 

internecie. 

 

 

 

 

Czwartek 

Załącznik 5 

 

Taniec z balonem np. do piosenki „Wiosna w błękitnej sukience“ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-YlmUUlkg_o 

 

Potrzebne: balon, odtwarzacz muzyki 

Włączamy dowolną muzykę i tańczymy z balonem poprzez podbijanie go róznymi częściami ciała. Rodzic 

mówi, którą częścią ciała odbijamy balon (łokieć, kolano, głowa, nos, palec, brzuch itd.). Ważne by rodzic 

również brał udział w tańcu z balonem. Od czasu do czasu wyłączamy muzykę, zatrzymujemy się i chwilę 

stoimy nieruchomo. Po chwili znowu włączamy muzykę i wracamy do tańca. 

 

Zabawa rlaksacyjna „Poruszam się jak“ 

Dziecko porusza się wg słów rymowanki: 

 

Pierwszy idzie słoń. 

Drugi biegnie koń. 

Trzecia pełznie żmija. 

Czwarta – małpka, co ogonkiem wywija. 

Piąty kroczy lew 

Rycząc, że aż nam krzepnie krew. 

Szósty idzie hipopotam -  

głośno człapie, chlapiąc błotem. 

https://www.youtube.com/watch?v=-YlmUUlkg_o
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CZWARTEK- Edukacja matematyczna 
Polecenie:  
Porozmawiajcie i przypomnijcie sobie z dzieckiem o pierwszych oznakach wiosny, po czym 
poznajemy, że nadeszła już wiosna  a  następnie wykonajcie zadania. 
 
1.Wytnij obrazki znajdujące się na kolejnej stronie (załącznik 1)  Przyklej je na kratownicy, zgodnie z 
poniższą instrukcją:  
 
Na środku planszy mały, biały domek się znajduje.  
W lewym górnym rogu słonko pomieszkuje.  
Po prawej stronie słonka dwie chmurki się zmieściły.  
Na samym dole planszy w każdej kratce trawkę przykleimy. 
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2. Potnij obrazek na części, rozsyp go na podłodze/stole następnie ułóż go w odpowiedniej 

kolejności. Przelicz wszystkie  elementy układanki. Przyklej gotową układankę           na kolorową 

kartkę (załącznik 2, załącznik 3) 
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Piątek 

Załącznik nr 6 

 

Ćwiczenia  – zestaw XXV.  

Zabawa kształtująca postawę ciała – Pierwsze kwiaty.  

 

Dzieci z pozycji siadu klęcznego powoli podnoszą się do stania z wyciągniętymi rękami – naśladują, jak rosną 

kwiaty.  

Ćwiczenia głowy, rąk, nóg – Kwiaty poruszane wiatrem.  

 

Dzieci kreślą rękami, nogami, głową leniwe ósemki, naśladując ruchy kwiatów poruszanych wiatrem.  

Zabawa orientacyjno-porządkowa Ptaki – do gniazd.  

 

Dzieci są bocianami, które chodzą po łące, podnosząc wysoko nogi i opuszczając je z palców na pięty. Na 

hasło Ptaki – do gniazd, siadają na kolorowych krążkach, które same umieściły w wybranych miejscach 

sali.  

Zabawa Dzielimy słowa.  

 

Nauczyciel podaje słowa kojarzące się z wiosna. Dzieci dzielą je na sylaby, podskakując przy każdej sylabie. 

Potem podane słowa dzielą na głoski, wykonując tyle przysiadów, ile jest głosek.  

Marsz po kole przy nagraniu piosenki Maszeruje 

 

 

Załącznik nr 7 

 

Szary ptaszek gdzieś w oddali  

wyśpiewuje z taką siłą  

i tak głośno wiosnę chwali,  

że się wiośnie robi miło. (skowronek)  

 

Gdy zieloną napnie szyję,  

śnieg spod spodu główką bodzie,  

a gdy wreszcie się przebije,  

wiosna kwitnie nam w ogrodzie. (przebiśnieg)  

 

Śpi na gałązce jak na kanapie  

kosmatych kotków rój szarobiały,  

za miękkim uszkiem wiosna je drapie  

i gdyby mogły, toby mruczały. (bazie wierzbowe)  

 

Kiedy już w gnieździe złoży bagaże,  

kiedy, klekocząc, wita się z nami,  

gdy się na łące znowu pokaże,  

wszyscy się cieszą – poza żabkami. (bocian) 

 

               Ludzie zachwyceni łapali się za głowę,  
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              gdy zobaczyli w śniegu kwiaty fioletowe. (krokusy)  

 

Pod lasem, w mroźne marcowe ranki,  

kwitną pokryte meszkiem, fioletowe… (sasanki)   

 

              W lesie biały dywan kwiatów spotykamy.  

              Jakie to kwiaty? … je nazywamy. (zawilce)  

 

Piękne niebieskie kwiaty,  

przy lesie je spotykamy.  

I od tego miejsca –  

… nazywamy. (przylaszczkami) 

 

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/240490/v/4/t/student-canon/m/KL3_ORE_V9_WIO-

SNA_3_3_23_107_p1,licencja Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska). 

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/237696/v/3/t/student-

canon/m/KL1_ORE_V9_WIOSNA_1_3_22_113_p2, licencja Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 

Polska). 

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/240490/v/4/t/student-canon/m/KL3_ORE_V9_WIO

