
 
Zadanie 1 

Posłuchaj wiersza Krystyny Datkun - Czerniak „Wiosna”: 

 

   Wiosna w zielonej sukience nogami bosymi stąpa. 

I gdzie stopę stawia, tam… to chyba czary – wiosenny kwiat zostawia. 

Po spacerze wiosny świat zmienia się cały. 

Ptaki wśród zieleni radośnie śpiewają, 

motyle fruwają, świerszcze cicho grają. 

Kwiaty kolorowe wśród traw zakwitają. 

Gdyby nie ty, wiosno, i te twoje czary, 

to świat byłby pewnie i smutny, i szary. 

 

- rozmowa na temat wiersza – powiedz co to za czary? (kwiaty, śpiewające ptaki, motyle itp.), 

- nazwij pierwsze wiosenne kwiaty (przebiśnieg, krokus, pierwiosnek, sasanka), 

- jak nazywa się ten kwiatek? 

-który z nich najbardziej ci się podoba? 

przebiśnieg krokus 

pierwiosnek sasanka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 2 



Wykonaj wiosenną łąkę na rolce po papierze toaletowym lub papierowym ręczniku. 

 

Potrzebne będą: 

 zielony papier 

 żółty papier 

 różowy i/lub fioletowy papier 

 biały papier 

Jeśli nie masz kolorowej kartki to 

pokoloruj białe. 

 rolka po papierze lub ręczniku 

papierowym 

 klej 

 nożyczki 

Zaczynamy od oklejenia rolki zielonym 

papierem. Następnie odrysowujemy 

poszczególne elementy kwiatów na 

kartkach w wybranych kolorach np.: 

 krokusy na fioletowych, 

 hiacynty na różowych, 

 przebiśniegi na białym papierze, 

 liście i łodygi odrysowujemy na ciemnozielonej kartce, 

  wycinamy wszystkie elementy. 

Pozostała czysta przyjemność komponowania, układania i przyklejania. 

Szablony do wydrukowania, wycięcia i pokolorowania. 

Link do strony: http://blog4you.pl/download-attachment/626 

 

Zaproś do pracy rodziców lub rodzeństwo. 

 



Zadanie 3 

Propozycje zabaw ruchowych: 

• Zabawa ruchowa – Wyścigi w ubieraniu się. Szarfa dla każdego uczestnika. Układamy z 

szarf kółka. Szarfy to płaszcze przeciwdeszczowe. Przy dźwiękach muzyki spacerujemy. Podczas 

przerwy w muzyce podnosimy najbliżej leżącą szarfę i przechodzimy przez nią (dowolnie – od góry 

do dołu lub od dołu do góry) – zakładamy płaszcz, gdyż zaczyna padać deszcz. 

• Zabawa ruchowa z elementem skoku i podskoku – Wiosenne kwiaty. Rozkładamy na 

podłodze duże kwiaty wycięte z gazet. Na sygnał biegamy i przeskakujemy pomiędzy kwiatami tak, 

aby nie stanąć na żadnym z nich. 

Zaproś do zabawy rodziców lub rodzeństwo. 

 

Zadanie 4 
Posłuchaj piosenek o wiośnie i poruszaj się przy nich! 

https://www.youtube.com/channel/UCAs_VJQrP8JFQy2amoPpb8A 

https://www.youtube.com/channel/UCNvmmTV6Jxhc17vlp6kB0XQ 

 

Miłej zabawy! 

https://www.youtube.com/channel/UCAs_VJQrP8JFQy2amoPpb8A
https://www.youtube.com/channel/UCNvmmTV6Jxhc17vlp6kB0XQ

