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Prawda czy fałsz?  

 

Będą potrzebne: kartki, kredki  

 

Dajmy dziecku dwie kartki, poprośmy, by jednej narysowało uśmiechniętą 

buzię, a na drugiej – smutną. Buzia uśmiechnięta oznacza, że dziecko zgadza się 

z wypowiedzią opiekuna, a smutna, że się nie zgadza.  

☺     
 

W marcu jest zawsze słonecznie.  

W marcu może przydać się parasol.  

W marcu może padać deszcz.  

Symbolem deszczu są kropelki.  

 

 Słońce świeci - deszczyk pada  

 

Będzie potrzebny: parasol  

 

Opiekun staje w jednym miejscu z zamkniętym parasolem. Kiedy powie: 

"Słońce", dziecko swobodnie spaceruje po pomieszczeniu, a kiedy powie: 

"Deszcz", otwierając jednocześnie parasol, dziecko chowa się pod parasolem.  

 

Chmury i deszcz  

 

Zabawa ruchowa, którą można przeprowadzić, jeśli to możliwe i bezpieczne na 

świeżym powietrzu. Dziecko rysuje w powietrzu duże chmury: najpierw prawą 

ręką, potem lewą ręką i obiema rękami. Następnie unosi ręce wysoko nad głową 

i palcami naśladuje padający deszcz, poruszając rękami z góry na dół. Kuca, 

uderzając palcami w podłoże: najpierw powoli, a potem coraz szybciej i mocniej 

– naśladuje ulewę.  

 

W czasie deszczu  

 

Zabawa ruchowa, którą można przeprowadzić, jeśli to możliwe i bezpieczne na 

świeżym powietrzu. Prosimy, aby dziecko kucnęło. Kiedy opiekun powie: „Pada 

deszcz”, dziecko powoli wstaje (aż do wspięcia na palcach) – tak jak rosnąca 



roślina. Następnie dziecko swobodnie spaceruje, wybierając nowe miejsce, i 

zabawa się powtarza.  

 

Zabawa twórcza – Na powitanie wiosny. 

Dzieci wymyślają zdania, jakimi powitałyby wiosnę. 

Zabawy z zastosowaniem rymowanki o przebiśniegu. 

Gdy poczuł, że zbliża się wiosna, 

przebił śnieg i na świat się wydostał. 

Wypowiadanie rymowanki przez dzieci ze zwiększającym się natężeniem głosu, 

a następnie z malejącym natężeniem głosu. 

Zabawa orientacyjno-porządkowa Słoneczko i deszczyk. 

 

Na hasło:  Słoneczko, dzieci poruszają się swobodnie po pokoju, podwórku. 

Hasło:  Deszczyk, jest sygnałem do przysiadu, stukania palcem w ziemię i 

rytmicznego powtarzania słów: kap, kap, kap 

Poszukiwanie oznak wiosny. Jeśli mamy lupę możemy ją wykorzystać i 

zobaczyć jeszcze bliżej naturę :).  

Obserwowanie pączków na drzewach, zielonej trawy, pierwszych wiosennych 

kwiatów w ogrodach; dzielenie się swoimi spostrzeżeniami. 

Zabawa twórcza "Co by było gdyby...": 

- Rodzic mówi zdanie, a dziecko je kończy, np: 

* co by było, gdyby nie było deszczu..., 

* co by było, gdyby nie było samochodów...  

 Rozwiązywanie zagadek: 

- Leci z daleka nie myląc drogi, 

Długi, czerwony dziub ma i nogi 



Dla nas to miła wiosny oznaka, 

Lecz żaby boją się tego ptaka. (bocian) 

  

- Te szare kotki nie piją mleka, 

Ucieszą, kiedy na wiosnę czekasz. 

Nie mają wąsów ani ogonów 

Zerwij ze z drzewa, wstaw do wazonu. (bazie) 

  

- Gdy śnieg się topi, zaświeci słońce, 

Rośnie przy domu, rośnie na łące. 

Zielona, rano pokryta rosą, 

Miło jest po niej pochodzić boso. (trawa) 

  

- Choć najpierw małe, cierpliwie czekaj, 

Bo je zobaczysz nawet z daleka 

Wiosną na drzewach i krzewach wszystkich. 

Z nich się rozwiną niedługo listki. (pączki) 

- Pierwszy wiosenny kwiatuszek biały, 

Jest delikatny, jakby nieśmiały. 

Ale w nim drzemie ogromna siła, 

Bo się potrafi przez śnieg przebijać. (przebiśnieg) 

- Gdy jeszcze wiosny nie widać wiele, 

A innym ptakom nie w głowie trele, 

Leczy nad polem szara ptaszyna 

I pięknym śpiewem dzień rozpoczyna. (skowronek) 



Wydrukuj lub narysuj dla dziecka BOCIANA. Zadaniem dziecka jest nazwać 

części ciała bociana, pokolorować dziób i nogi na czerwono, a skrzydła wykleić 

np. watą. 



  

 

  

 Można wykorzystać waciki kosmetyczne ☺ powodzenia !!!! 

 

 


