
Witaj, wiosno! To kolejny blok tematyczny na przyszły tydzień, zachęcam do 

pracy w domu, zadania w załączniku. Pozdrawiam Magdalena Kozłowska 

1. Gimnastyka ze zwierzątkami.  

2. „Kwiaty budzą się do życia”- zabawa ruchowa. 

„Skul się w kłębek i wyobraź sobie, że jesteś małym nasionkiem kwiatka. 

Nadeszła wiosna i rośniesz, rozwijasz się i wyciągasz listki do słońca, rozchylasz 

swoje płatki (dzieci powoli rozwijają się jak nasionka aż do wyprostowania i 

stawania na palce, wyciągając ręce do góry). Lekko kołyszecie się na wiosennym 

wietrze. Nadchodzi noc i chłód – zamykamy swoje płatki (dzieci wracają do 

pozycji wyjściowej). 

3. Nauka piosenki pt. „Maszeruje wiosna”. 
https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY 

4. Wykonanie tacki z kaszą manną i rysowanie kwiatów palcem w kaszy. 

Potrzebne rzeczy to: pokrywka od kartonika po butach, kolorowy papier, 

nożyczki, klej, kasza manna. Wystarczy nakleić wewnątrz pokrywki kolorową 

kartkę w dowolnym kolorze, wsypać kaszę i gotowe. To świetna zabawa przy, 

której dzieci rozwijają swoją kreatywność oraz umiejętności manualne. Dzieci 

rysują w kaszy kwiaty, litery, kształty itp.  

5. „Marzanna” – rozmowa na temat polskich zwyczajów związanych z 

odchodzącą zimą na podstawie wiersza J. Ratajczaka „Topienie Marzanny”.  

Marzanna to kukła, która symbolizowała słowiańską boginię zimy. Pierwszego 

dnia wiosny niesiono ją, żartując i śpiewając do rzeki, jeziora, czy nawet kałuży. 

Wrzucano ją do wody i szybko uciekano. Ten zwyczaj pokazuje zwycięstwo 

wiosny nad zimą. 

Topienie marzanny 

Włożymy jej białą sukienkę, 

Na głowę włożymy wianek, 

Niech płynie sobie do morza 

Dziś lub jutro nad ranem 

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


Dosyć już mamy zimy, 

Niech miną mrozy srogie, 

Rzeka ruszy spod lodu 

Jak rozpalony ogień 

Do widzenia Marzanno, 

Teraz na wiosnę pora, 

Już kwiaty wschodzą na łąkach 

We wszystkich wiosennych kolorach.  

Dzieci odpowiadają na pytania: Jak była ubrana Marzanna z wiersza? Dokąd 

miała popłynąć? Dlaczego topiono kukłę? Co się stanie, gdy odejdzie Marzanna, 

czyli zima? 

 

6. Wykonanie Marzanny. Potrzebne rzeczy: sylwetka lalki narysowana na 

białym papierze, patyk drewniany, taśma klejąca, skrawki różnych materiałów, 

nożyczki, klej, wełna, pisaki. https://mamatosiaczka.blogspot.com/2017/02/marzanna.html 

7. ZAGADKI O WIOŚNIE. 

 Srebrne futerko mają wiosną i na każdej wierzbie rosną…(bazie) 

 Przyleciał szary ptaszek, nad polem zaśpiewał jak dzwonek. Znają go 

dobrze dzieci, bo to jest…(skowronek) 

 One to zieloną wiosną w parku na drzewach wyrosną (listki) 

 W kropki ma spódnicę, chętnie zjada mszyce (biedronka) 

 Powrócił do nas z dalekiej strony, ma długie nogi i dziób czerwony. Dzieci 

się śmiały, gdy go witały (bocian) 

 Nietrudna jest to zagadka – nazwa cukierka lub kwiatka (irys) 

 Skaczę po łące, pływam w wodzie, żyje z bocianem w ciągłej niezgodzie 

(żaba) 

 Nadchodzi po zimie, zielony dywan ścieli wokół. Czy znasz imię tej pory 

roku?(wiosna) 

https://mamatosiaczka.blogspot.com/2017/02/marzanna.html


 Gdy się schowa za chmury, świat staje się ponury, a weselej jest na 

świecie, kiedy śmieje się z góry (słońce) 

 Wiosną słyszysz jej kukanie, je gąsienice na śniadanie (kukułka). 

8. „Sweter z guzikami” – zabawa matematyczna polegająca na dodawaniu lub 

odejmowaniu guzików na swetrze, zgodnie z wyrzuconą liczbą oczek na kostce. 

Dzieci rzucają kostką, następnie liczą oczka na kostce i układają lub zabierają 

guziki ze swetra. Potrzebne rzeczy: szablon swetra z brystolu lub kartonu z 

zaznaczonymi miejscami na guziki, kostka do gry, guziki. 

9. Matematyczne wyliczanki.  

Jabłko, gruszka i daktyle – klaśnij w ręce razy tyle (3 razy) 

Kapusta i ogórek – tyle razy podskocz w górę (2 razy) 

Marchewka, pietruszka, bób – tyle razy przysiad zrób (3 razy) 

Kalarepka i mak – za uszy 2 razy się złap. 

10. Wyliczanka „Palce”. 

Jeden palec, drugi, trzeci, 

Tak umieją liczyć dzieci, 

Czwarty, piąty palec mam. 

Widzisz? Umiem liczyć sam.  


