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1.  „Pada deszczyk” -zabawa naśladowcza przy piosence z wykorzystaniem 

gazet, dzieci stukając palcami naśladują padający deszcz. 

 

2. „Wiosenny wiatr”- dmuchanie na gazety, ćwiczenia oddechowe. 

3.Wiosenne zgadywanki – rozwiązywanie zagadek słownych /mama czyta☺/ 

Wiszą frędzelki 

Kto ich dotyka 

Ten zamieni się 

W Chińczyka (leszczyna) 

 

Mleczka nie piją 

Myszek nie jedzą 

Te bure kotki 

Na drzewie siedzą (kotki wierzbowe) 

Widzisz je we dnie 

Nie widzisz w nocy 

Zima grzeje słabo 

Latem z całej mocy (słońce) 

O szyby dzwoni 

Gdy chmura łzy roni (deszcz) 

Wracają ptaki z daleka  

i kwiatki kiełkują wokoło.  

Nadchodzi pora radosna,  

bo właśnie zaczyna się… (wiosna)  

 

 



4.Zabawa ruchowa „Wiosna budzi się”. Dzieci tańczą przy muzyce, gdy 

muzyka cichnie słuchają polecenia rodzica. Na hasło słonko – dzieci wznoszą 

ręce w górę, na hasło krople – naśladują padanie deszczu, na hasło – kwiat – 

obracają się wokół własnej osi 

 5.Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Kotki i kotki  

Będzie potrzebny: w miarę możliwości – wazon z baziami, ewentualnie 

zdjęcie bazi  

Opiekun czyta wiersz i wskazuje wazon z baziami (zdjęcie). Omawia 

utwór, tłumaczy podwójne znaczenie słowa kotki.  

Mleka nie piją  

i nie biegają.  

I – jak to kotki –  

futerka mają.  

Lecz – dziwna sprawa  

– na drzewie rosną:  

szare, puchate...  

I tylko wiosną!  

Patrzcie – na stole  

wazon z baziami!  

A gdzie są kotki?  

Zgadnijcie sami!  

6.Praca plastyczna Wiosenne kotki  

Będą potrzebne: materiały do wykonania pracy, które są w domu. 

Zaproponujmy dziecku wykonanie pracy plastycznej w dowolnej 

technice w zależności od dostępnych w domu materiałów na 



wskazany temat. Można namalować na kartce gałęzie brązową farbą i 

nakleić pestki dyni w łupinkach, lub zrobić kotki paluszkami 

poodbijać. Można wykleić gałązki plasteliną. Można wykorzystać 

watę. A może macie jeszcze inne pomysły? Na pewno podczas pracy 

warto poćwiczyć liczenie – można liczyć gałązki, „kotki” na 

gałązkach, określić na której gałązce jest ich najwięcej, a na której 

najmniej itp. 

7.Wiosenny spacer  

Będzie potrzebna: lupa  

Jeśli to możliwe i bezpieczne wybierzmy się na wiosenny spacer (z 

zachowaniem wszelkich zaleceń dotyczących higieny i ochrony przed 

zakażeniem, w miejsce, w którym nie spotkamy innych ludzi, 

omijając place zabaw itp.), zabierając ze sobą lupę. Poszukajmy wraz 

z dzieckiem oznak wiosny, nazwijmy je, określmy ich kolor, 

poobserwujmy przez lupę.  

8. Kolorowe kwiaty wiosenne. 

Będą potrzebne: kolorowe zakrętki do butelek,  

Zaproponujmy dziecku skonstruowanie kolorowego kwiatka lub 

bukietu w wazoniku z wykorzystaniem kolorowych zakrętek do 

butelek. Oto moje propozycje  bazie /kotki/ ☺ 

 



 

 

 

 

 


