
Drodzy Rodzice!  

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji teatralno-literackiej i mają  na celu 

zapoznanie dzieci z wierszem A. Widzowskiej pt. "Wiosenna pobudka" oraz na jego 

podstawie ukierunkowanie dzieci do podjęcia próby odegrania scenki teatralnej                          

na podstawie poznanego wiersza, jak również zwiększenie objętości płuc dzieci poprzez 

odpowiednio do tego dobrane ćwiczenia oddechowe. 

Przywitamy się piosenką pt.  "Daj rękę wiosenko" ♫ ♫ 
https://www.youtube.com/watch?v=gmhR8EJ3tDM 

Następnie zapoznają się z treścią wiersza "Wiosenna pobudka" i odpowiedzą na kilka 

pytań związanych z jego treścią, aby później wcielić się w rolę aktora w odgrywanej scence 

teatralnej. 

W kolejnej części zajęć otrzymają wcześniej do tego przygotowane papierowe kwiatki 

(mogą być kolorowe piórka) przy pomocy których będą ćwiczyły oddech. 

Na koniec wykonają ćwiczenie ruchowe, w którym będą musiały poruszać się jak motyle. 

Zapraszam do wspólnej zabawy! :) 

Część I 

Kochane dzieci, na początek wysłuchacie wiersza pt. "Wiosenna pobudka"

 
Wiosna obudziła misia. 

Motyl mu na nosie przysiadł. 

– Wstań, niedźwiadku! Podaj łapkę. 

Zdejmij futro, szal i czapkę! 

– Aaaaaaa! – miś ziewnął, wyszedł z jamy. 

– Cześć, motylku nakrapiany. 

Obudziłeś już borsuka? 

Bo już wiosna do drzwi puka! 

Borsuk wąchał kwiat sasanki 

i z krokusów robił wianki. 

pięknej pani borsukowej! 

Obudziły się świstaki, 

przyleciały śliczne ptaki: 

boćki, gęsi i kukułki. 

– Fruń, skowronku, po jaskółki! 

Kwitną bazie i pierwiosnki: 

– Chcemy słonka! Chcemy wiosny! 

Wtem zaspany jeż nadchodzi. 

– Gdzie jest… zima? O co chodzi…? 



Następnie na podstawie wysłuchanego wiersza spróbujcie odpowiedzieć                 
na zamieszone poniżej pytania: 

1. Kogo obudziła wiosna? 

2. Po jakiej porze roku przychodzi do nas wiosna? 

3. Jakie kwiatki rozkwitają wiosną? 

4. Które ptaki wracają do nas wiosną? 

Kwiaty wiosenne: 

 

Bazie 

     

Krokus                                                                                                                               Sasanka        

 



  

Pierwiosnek                                                                                                                  Przebiśnieg 

 

Ptaki które wracające do nas na wiosnę: 

 

Bocian 

 

Skowronek                                                                                                             Kukułka 

 



  

Jaskółka                                                                                                                    Dzikie gęsi 

 Część II 

Razem z rodzicami możecie stworzyć kukiełki bohaterów wiersza lub 

wykorzystać swoje maskotki i pobawić się z rodzicami odgrywając role 

kolejnych zwierząt z wiersza. 

Dzieci powinny przy tym próbować pokazywać, jak poszczególne zwierzęta są 

zaspane. Należy też zwrócić ich uwagę, że bohaterami wiersza są zwierzęta, 

które zapadają w sen zimowy. Należy zatem wytłumaczyć dzieciom dlaczego 

akurat te zwierzęta zapadają w sen zimą. 

1. Niedźwiedź brunatny 

  
 

 

 



2. Borsuk 

 

  
 

 

3. Świstak 

 

  
 

 

Część III 

„Motyl w ogrodzie”- zabawa ruchowa.  

Razem z rodzeństwem/rodzicami możecie pobawić się i przemienić w motyle. Weźcie 

kolorowe chustki bądź wytnijcie z bibuły kolorowe paski. Na podłodze połóżcie kolorowe 

kartki. Włączcie dowolną muzykę i zacznijcie fruwać jak motyle wymachując swoimi 

skrzydłami - chustami/kolorowymi paskami. Gdy muzyka się zatrzyma motyle przysiadają 

na kwiatku - stają na tej kartce, w jakim kolorze macie swoje skrzydełka. Siedząc na 

kwiatach motyle wypowiadają słowa: W ogrodzie lata mały motylek, który na kwiatkach 

siada co chwil. 

Miłej zabawy :) 

                                                                                                            Powodzenia !!! 

                                              Paulina Kozłowska i Danuta Czechowska. 


