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Pierwsze oznaki wiosny. 

Jesteśmy w domach, przyroda budzi się do życia, daje nadzieje! Na dziś proponujemy wypełnienie 

czasu z Waszymi dziećmi następującymi zabawami: 

a) ,,Wiosenne minki" - rodzic wymyśla śmieszną minkę, np. wystawia język, marszczy nos, krzywi 

usta, itp.- dziecko powtarza. Następnie zmiana ról. 

b) ,,Cztery pory roku" - przypomnienie pór roku. Dzieci znają tą rymowankę z pokazywaniem i uczą jej 

rodziców:)))) 

Cztery pory ma rok cały, 

Do zabawy doskonały, 

Wiosna, Lato, Jesień, Zima, 

I od nowa się zaczyna !!! 

c) zabawa ruchowa - ,,Raz, dwa, trzy, Wiosna patrzy..." - rodzic wciela się w rolę Wiosny, dziecko 

porusza się swobodnie, gdy rodzic powie hasło ,,Wiosna patrzy", dziecko zastyga w bezruchu. Potem 

zmiana ról. 

d) osłuchanie sie z piosenką o tematyce wiosennej: 

https://www.youtube.com/watch?v=KoAEIDEzG3Y  

e) wiosenne karty pracy do pracy na 4 kolejne dni: 

file:///C:/Users/koza/Desktop/PWN_Wiosna%20tuz-tuz_karty_pracy.pdf 
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Nadchodzi wiosna !  

21 marca rozpoczyna się kalendarzowa wiosna! Co roku przedszkolaki głośno i wesoło witają Panią 

Wiosnę. Przygotowują się do jej przyjścia, chodząc na spacery, szukając jej pierwszych oznak, 

wykonując wiosenne prace plastyczne. Tradycją naszego przedszkola jest „Wiosenny marsz” w 

towarzystwie wcześniej przygotowanej Marzanny. Ponieważ w tym roku nie możemy spędzić tego 

święta razem, prosimy, aby żadne dziecko nie zapomniało o Pani Wiośnie. Przywitajcie ją razem z 

bliskimi! Usiądźcie razem i porozmawiajcie o pierwszych oznakach wiosny, o jej barwach, 

charakterystyce. Prosimy, aby każde dziecko w domu wykonało dowolną techniką Panią Wiosnę i jak 

wrócimy do przedszkola przyniosło ją ze sobą. Udekorujemy nimi pięknie nasze sale.  



Naszymi propozycjami na wypełnienie czasu wolnego w domu są również: 

a) nauczenie się wiosennej piosenki, z którą wczoraj sie osłuchaliście później wspólnie zaśpiewamy i 

zatańczymy: https://www.youtube.com/watch?v=KoAEIDEzG3Y  

b) wiosenne zagadki:  

1.Zobaczysz je na wiosnę, gdy na wierzbach rosną. 

 Srebrne futra mają. Jak się nazywają?    (bazie) 

 

2. Przyleciał szary ptaszek, nad polem zaśpiewał jak dzwonek.  

Znają go dobrze dzieci, to jest .......    (skowronek) 

 

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

Dzieci się śmiały gdy go witały, żabki płakały przez dzionek cały.  (bocian) 

 

4.Przez śnieg się odważnie przebijam. Mróz nawet mnie nie powstrzyma.  

Mam listki zielone tak jak wiosna, A dzwonek bielutki jak zima.  (przebiśnieg) 

 

5.Gniazdko z błota lepi, pod dachu okapem.  

Przylatuje z wiosną, aby uciec latem.    (jaskółka) 

 

c) zabawa plastyczna „Kwiatki z plasteliny” – lepienie z plasteliny wiosennych kwiatów; 

 

d) obserwacja pierwszych oznak wiosny i nasłuchiwanie odgłosów wiosennych ptaków; 


