
  

 Zabawa z gazetami – wyszukiwanie, wycinanie i naklejanie liter na kartce i 

ułożenie napisu 

WIOSENNE      ZABAWY     

 

 Narysuj tyle krokusów ile jest sylab w wyrazie wiosenne, 

 Narysuj tyle stokrotek ile jest samogłosek w wyrazie wiosenne, 

 Narysuj tyle motyli ile jest liter w wyrazie zabawy, 

 Narysuj tyle pszczółek ile jest spółgłosek w wyrazie zabawy,, 

 Słuchanie piosenki ,,Maszeruje Wiosna” – 

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

 

Tam daleko gdzie wysoka sosna 

maszeruje drogą mała wiosna. 

Ma spódniczkę mini, sznurowane butki 

i jeden warkoczyk krótki. 

Ref. 

Maszeruje wiosna 

a ptaki wokoło 

lecą i świergoczą 

głośno i wesoło. 

Maszeruje wiosna w ręku 

trzyma kwiat gdy go 

w górę wznosi 

zielenieje świat ! 

Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,  

na ramieniu małą torebeczkę  

chętnie żuje gume i robi balony 

a z nich każdy jest zielony.  

Ref. 

Maszeruje wiosna…. 

Wiosno, wiosno 

nie zapomnij o nas 

każda trawka chce 

być już zielona. 

gdybyś zapomniała inną 

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


drogą poszła 

zima by została mroźna.  

Ref. 

Maszeruje wiosna…. 

 

 

 Swobodny taniec przy piosence ,,Maszeruje Wiosna” 

 

 Narysujemy obrazek dla wiosny – dyktando rysunkowe.  

   

1) w lewym górnym rogu kartki narysuj słońce, 

2) w prawym górnym rogu kartki podpisz się w. 

1) na środku kartki narysuj drzewo, 

2) po prawej stronie drzewa narysuj pięć krokusów, 

3) po lewej stronie drzewa narysuj pięć żonkili, 

4) nad krokusami narysuj pięć motyli, 

5) na liściach krokusów narysuj dwie biedronki, 

6) nad żonkilami narysuj trzy pszczółki, 

7) na drzewie narysuj 4 kukułki, 

8) nad drzewem narysuj 3 bociany, 

 

 Pokoloruj rysunek dla wiosny 

 

 Zabawa „ Wiatr, deszcz, burza” ( według K. W. Vopla). 

Dziecko naśladuje wiatr poprzez pocieranie dłoni o swoje ciało, padający deszcz 

poprzez uderzanie dłoni o uda, a tupanie na przemian nogami to będzie burza. Rodzic 

wymienia nazwy elementów pogody i dziecko odpowiednio reaguje.  

 

 Wiosenne zabawy matematyczne  
– przeliczanie w zakresie 10 z zastosowaniem działań typu  5+5=10, 4+1+5=10   

 

Zadanie 1 

                                        
W ogrodzie pani Wiosny zakwitły kwiaty 3 żółte tulipany  i 7 czerwonych tulipanów.  

Ile tulipanów  zakwitło w ogrodzie pani Wiosny ? 

 

Zadanie 2 



Z dalekiej wędrówki wróciły 3 bociany i 4 kukułki. Ile ptaków wróciło z panią 

Wiosną? 

Zadanie 3 

 

Wiosna zbudziła owady 5 motyli, 2 biedronki, 3 pszczółki. 

Ile owadów zbudziła  pani Wiosna? 

https://www.superkid.pl/kolorowanki-dodawanie-i-odejmowanie-do-10 

 Opowieść ruchowa "Pani Wiosna"    Autor: Bożena Forma 

 

Rodzice zwraca się do dzieci: 

- Dzisiaj Pani Wiosna ma bardzo wiele pracy. Musimy jej koniecznie pomóc.  

Z magnetofonu płynie muzyka instrumentalna o pogodnym charakterze, 

stanowiąca podkład do opowiadania. 

 

- Pani Wiosna wychodzi z domu – dzieci  przenoszą ręce na biodra 

maszerują.  

 

- Kiedy dotyka ziemi ,topnieje śnieg i pojawiają się kwiaty – wykonują 

przysiady dotykając dłońmi dywanu. 

 

- Trochę się zmęczyła. Przysiadła na starym pniu drzewa i postanowiła 

odpocząć – przechodzą  do leżenia na plecach. 

 

- Głęboko oddychała, wciągając pachnące świeżą ziemią powietrze – 

wciągają powietrze nosem, wypuszczają ustami.  

 

- Jak przyjemnie, szkoda, że nie mogę dłużej posiedzieć. Zobaczę co słychać 

w sadzie – nogi wyciągnięte lekko na boki. Przeciągają się unosząc ręce w 

górę, na boki. 

 

- Wyczaruję liście na drzewach i zaproszę ptaki. Niech wypełnią swym 

śpiewem okolicę – wykonują podskoki wyciągając ręce w górę. 

 

- Muszę przeskoczyć strumyk, nie mocząc sukni – kilka podskoków obunóż. 

 

- Posłucham jeszcze śpiewu ptaków – lekki rozkrok. Nie odrywając nóg od 

podłoża wykonują skręty tułowia nadstawiając raz jedno raz drugie ucho. 

 

- Pora wracać do domu. Zanim to zrobię porozmawiam jeszcze z drzewami 

– pozostają  w pozycji stojącej, kołyszą rękami w dowolnych kierunkach 

równocześnie naśladując szum drzew z różnym natężeniem. 

 

Pozdrawiam  p. Danka  
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