
 

Wiosna, wiosna 

 

Dziecko:  

wzbogaca wiedzę przyrodniczą, kształtuje umiejętność uważnego słuchania, 

rozwija umiejętności plastyczne i kreatywność, doskonali sprawność 

grafomotoryczną, ćwiczy spostrzegawczość, kształtuje umiejętności 

matematyczne, rozwija orientacje na kartce papieru, doskonali logiczne 

myślenie,  ćwiczy pamięć sekwencyjną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30.03.2020 

1. Obejrzyj filmik o zwiastunach wiosny:  

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY 

2. Otocz pętlą tylko te obrazki, które przedstawiają zwiatuny wiosny. 

Następnie je pokoloruj.  

 

 



31.03.2020 

1. „A tulipan śpi”- rodzic recytuje dziecku wiersz. 

Idą, idą ciepłe dni, 

A tulipan śpi. 

Słońce siadło na parkanie. 

- Wstawaj, wstawaj tulipanie! 

Kończ zimowe sny! 

A tulipan śpi. 

Słychać wkoło deszczu granie. 

- Wstawaj, wstawaj tulipanie. 

Dam ci krople trzy! 

A tulipan śpi. 

Stanął dziadek na ścieżce. 

- Tulipanie, śpisz jeszcze? 

Postawię na grządce budzik, 

Może wtedy się obudzisz! 

- Kto to dzwoni? Kto mnie woła? 

O, jak ciepło dookoła! 

Patrzcie, liście mam zielone! 

I na głowie mam koronę! 

A tak mało brakowało, 

Żebym przespał wiosnę całą! 

 

2. Omówienie treści wiersza. Rodzic pyta: Kto budził tulipana? Dlaczego tulipan miał 

się obudzić? Jak myślisz, dlaczego jeszcze spał? Jak wyglądał, gdy się obudził? Co miał na 

głowie? 

 

 

 

 



3. Rysuj po śladzie. Pokoloruj rysunek. 

 

 

 

 



01.04.2020r. 

1. Praca plastyczna „Bocian”. 

Co będzie potrzebne:  

Przed rozpoczęciem pracy zbierz wszystkie materiały! 

 białe piórko 
 czerwona wełna lub mulina 
 czerwona kredka 
 biała i czerwona farba 
 kartka a4 

Sposób wykonania:  

Dziecięce dłonie i odrobina wyobraźni... Ot, bociek gotowy! Niech symbolizuje wiosnę 😊 

Bądźcie kreatywni, jak zawsze! 😊 

 

 

 

 

 

 



2. Połącz obrazek z jego cieniem. Następnie pokoloruj obrazki po lewej stronie. 

 

 

 

 



02.04.2020r. 

1. Zabawa ruchowa ćwicząca pamięć sekwencyjną „Wiosenna gimnastyka”. 

Dziecko stoi przed rodzicem i reaguje na komendy słowne. Rodzic prosi o 

wykonanie polecenia złożonego z kilku czynności, np. Skocz do przodu i klaśnij 

w dłonie jeden raz. Klaśnij w dłonie dwa razy i mrugnij oczami. Dotknij nosa, 

dotknij kolan i obróć się.  

2. Symetryczne obrazki. Malarz wybrał się na rowerową wycieczkę i nie 

dokończył malować wiosennych obrazków. Pomóż mu ukończyć dzieła za 

pomocą kredek. (To zadanie wcale nie jest takie łatwe, ale poradzicie sobie 😊 

Powodzenia!) 

 



03.04.2020r. 

 

Dla wspaniałych Poziomek na piątek, weekendu początek,  przygotowane zadania w formie 

multimedialnej. Serdecznie Was zapraszamy do nauki poprzez zabawę. 😊 

Link dostępny w zakładce: NASZE GRUPY – POZIOMKI - E-MATERIAŁY - DLA POZIOMEK 

03.04.2020. 

 

 

Pozdrawiamy, 

P.C & M.M 

😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


