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PIERWSZE OZNAKI  WIOSNY 
 

Propozycje zabaw, zajęć z dziećmi w domu. 

 

  

1. Rodzic czyta wiersz Doroty Gellner pt. „A tulipan śpi”. 

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! 

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.  Rozmowa w oparciu o wiersz: 

- Kto występował we wierszu?  

 - Kto budził tulipana? 

 - Jak wyglądał jak się obudził?  

 - Co miał na głowie?  

 

             3. Krótka rozmowa z dziećmi w formie „prawda czy fałsz” na temat 

aktualnej pory roku: 

Rodzic czyta informacje, a Dzieci klaszczą jeśli informacja jest ich zdaniem prawdziwa, 

jeśli jest fałszywa tupią: 

 

 Teraz jest pora roku którą nazywamy wiosną; 

 Na wiosnę przylatują bociany z ciepłych krajów; 

 Zimą jeździmy na wakacje i kapiemy się w morzu; 

 Zimą lepimy bałwana; 

 Wiosną kolorowe liście spadają z drzew; 

 Jesienią zbieramy grzyby i kasztany; 

 Przebiśnieg, krokus, tulipan to pierwsze wiosenne kwiaty. 



 

Można wymyślać kolejne zdania, albo zaproponować zamianę miejsc i poprosić Dzieci, żeby 

to one wymyśliły zdania, których autentyczność będą musieli potwierdzić Rodzice. 

 

 

4. Zabawa „Wiosenne rymowanki”. 

Dzieci tworzą rymy do podanych zdań: 

 Przez deszczyk pokropione rosną listeczki ….….(zielone) 

 Zajączki kicają i trawki ……… (szukają) 

 Na gałęzi siedzi wrona, czarna wrona bez ……… (ogona) 

 Nad stawem żabki kumkają, przed bocianem się….. (chowają) 

 Bocian ma ostro zakończony dziób ….. (czerwony) 

 

 

 5. „Małe pogaduchy” – rozwijanie rozpoczętej myśli: 

 Wiosna sprawia, że….. 

 Wiosenna pogoda jest….. 

 Spacerując wiosną można zobaczyć……. 

 

      6. karta pracy 7 - dzieci mogą wskazać na ekranie odpowiednie obrazki. 

  

*Dodatkowe zadania ( uzależnione od dostępności do  drukarki). 

 

Karty pracy „Wiosna tuż, tuż” s.28 

https://akademia.pwn.pl/materialy/Przedszkole,5935.html?page=1&fbclid=IwAR3ZGEnegyoTig

Npakzb5RBvnHCvv87SY6XAH53w1R96jTEobMoo4VBjuhk 
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