
Drodzy Rodzice!  

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji matematyczno- przyrodniczej i mają    

na celu: rozwijanie u dzieci spostrzegawczości, przeliczanie w zakresie do 20, tworzenie 

zbiorów, określanie wielkości, zdobywanie wiedzy na temat zwiastunów wiosny oraz 

ptaków jakie wracają na wiosnę do Polski, jak również kształtowanie umiejętności 

sadzenia kwiatów wiosennych.  

Przywitamy się piosenką pt.  ♫ ♫ ♫ "Maszeruje wiosna" ♫ ♫ ♫  
https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw 

 

Na początek dzieci na podstawie przygotowanych obrazków poznają rośliny wiosenne                      
i dowiedzą się ciekawostek na ich temat oraz poznają ptaki, które wiosną wracają                          
do Polski. 

Później obejrzą filmy edukacyjne na temat zwiastunów wiosennych pt.  

1. "Wiosna - pierwsze oznaki w przyrodzie" 
https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY 

 
2. "Zwiastuny wiosny - rozpoznajemy wiosenne kwiaty" 
https://www.youtube.com/watch?v=rANDOonihZg 

Po czym podejmą próbę odpowiedzi na zadane przez rodzica pytania. 
Następnie zapoznają się z zasadami sadzenia kwiatów wiosennych, po czym przystąpią do 
ich zasadzenia i przeliczą zasadzone kwiaty, tworząc zbiory kwiatów zasadzonych z nasion i 
z zasadzonych z cebulek. 
 
Na koniec wykonają zabawę ruchową pt. "Rosnący kwiat". 
Zapraszam do wspólnej zabawy! :) 
 

        Część I   

Kochane dzieci, na początek zapraszamy Was do poznania na podstawie 

zamieszczonych poniżej obrazków zwiastunów wiosennych oraz ptaków 

wracających na wiosnę do Polski.  

Poprosimy też rodziców o zapoznanie Was z ciekawymi informacjami na ich 

temat. Jak również o wyjaśnienie pojęcia "zwiastun wiosny". Do tego celu 

możecie też obejrzeć atlas ptaków, rozpoznając, które z nich wracają do nas 

na wiosnę.  

 



Zwiastuny wiosny   
 

Kwiaty wiosenne 

 

                    
Przebiśniegi Gatunek popularny w uprawie i rozpoznawalny jako symbol przedwiośnia, roślina miododajna i lecznicza. 

W Polsce podlega ochronie gatunkowej częściowej. 

 

              
Zawilce symbol przedwiośnia zasiedlają lasy, zarośla, łąki górskie, popularne rośliny ozdobne i lecznicze.  

 

          
 

 

S 

Sasanki występują na terenach górskich są pod ochroną, symbol przedwiośnia. 

                   
Żonkile rośliny ozdobne inaczej nazywane narcyz, symbol przedwiośnia. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedwio%C5%9Bnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Bliny_miododajne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Bliny_lecznicze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ochrona_gatunkowa_ro%C5%9Blin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedwio%C5%9Bnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedwio%C5%9Bnie


 

                  
Tulipany rośliny ozdobne, z rodziny cebulowatych, symbol przedwiośnia. 

 

                     
 

 

Krokusy symbol przedwiośnia, gatunek bulwiastej byliny. 

 

Ptaki 

                              

Bociany 

                              

Żurawie 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bylina_(botanika)


       
sSkowronki 

 

                     

Szpaki  

Inne oznaki wiosny - budzą się do życia niedźwiedzie, pszczoły, biedronki i motyle. 

               

                                       

                                    

                                                    



Razem z rodzicami obejrzycie filmy edukacyjne mówiące o zwiastunach 
wiosny pt. "Wiosna - pierwsze oznaki w przyrodzie" i "Zwiastuny wiosny - 
rozpoznajemy wiosenne kwiaty". 
"ZWIASTUN WIOSNY" - ZNAK POPRZEDZAJĄCY WIOSNĘ, DZIEKI KTÓREMU WIADOMO,                 
ŻE JUŻ NADESZŁA. 
Następnie na podstawie obejrzanych obrazków, wskazówek rodziców                                      

i obejrzanego filmu edukacyjnego, spróbujcie odpowiedzieć na zamieszone 

poniżej pytania: 

1. Co to jest zwiastun wiosny? 

2. Jakie poznałeś/łaś zwiastuny wiosny?  

3. Jakie ptaki poznałeś/łaś, które wracają na wiosnę do Polski? 

 

                  Część II                 

Na koniec wspólnie z rodzicami przygotujcie kilka małych doniczek lub                        
plastykowych skrzyneczkę (pojemniczków), ziemię, naczynie z wodą oraz 
nasionka i cebulki wybranych przez Was kwiatków wiosennych (mogą to być 
cebulki tulipanów, itp. 

Posadźcie je, w następujący sposób: 

Sadzenie cebulek kwiatów:                                                                                        
1. krok pierwszy: kupujemy cebulki kwiatów, doniczki lub skrzyneczki, 
2. krok drugi: do przygotowanych doniczek lub skrzyneczek wsypujemy ziemię, 
3. krok trzeci: robimy w ziemi otwór, w którym umieszczamy cebulkę. 
4. krok czwarty: przysypujemy cebulkę ziemią, 
5. krok piąty: podlewamy cebulkę, 
6. krok szósty: stosujemy się do zaleceń z opakowania zakupionej cebulki.  
 
Sadzenie kwiatków z nasionek: 
1. krok pierwszy: kupujemy nasiona kwiatków, 
2. krok drugi: do przygotowanych doniczek lub skrzyneczek wsypujemy ziemię, 
3. krok trzeci: robimy w ziemi otwór, w którym umieszczamy nasionka. 
4. krok czwarty: przysypujemy nasionka ziemią, 
5. krok piąty: podlewamy nasionka, 
6. krok szósty: stosujemy się do zaleceń z opakowania zakupionych nasion.  
 
UWAGA! 
Pamiętajmy o zasadzonych kwiatkach, regularnie je podlewając i pielęgnując. 

Przeliczcie i pogrupujcie zasadzone kwiatki. 



                                           Część III  

„Rosnący kwiat”- zabawa ruchowa usprawniająca motorykę dużą oraz kreatywność. 

Można podczas zabawy wykorzystać muzykę, polecam "Wiosna" Antonio Vivaldi. Dzieci zamieniają 

się w rosnące kwiaty - w pozycji kucznej, głowy schowane, powoli podnoszą się, rozprostowując 

swoje ręce i tułów, wyciągają ramiona w górę, przechodzą kilka kroków i znów wracają do pozycji 

kucznej. Można ćwiczenie powtórzyć do końca grania muzyki. 

 
A. Vivaldi "Wiosna" 
https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI 

 

Miłej zabawy :) 

                                                                                                            Powodzenia !!! 

                                              Paulina Kozłowska i Danuta Czechowska. 

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

