
26.03.2021 

Dzień dobry Gwiazdeczki.  

 

Przez najbliższy czas nie będziemy się widzieć, ale… 

przygotowałam dla Was kilka zadań, które możecie zrealizować w domu razem z pomocą 

rodziców.  

 

W tym tygodniu jak pamiętacie rozmawiamy o wiośnie.  

Dziś utrwalimy zdobytą wiedzę, poćwiczymy liczenie, wysłuchamy wiersza oraz wykonamy 

pracę plastyczną. 

 

Życzę miłej zabawy ☺ 

 

„Wiosenny ogródek” 

 

 
 

 

Cele:  

- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, 

- rozwijanie sprawności manualnej, 

- doskonalenie umiejętności matematycznych.  

 

Proponowane zabawy i zadania: 

 

1. Przyjrzyjcie się rysunkom poniżej i spróbujcie przypomnieć sobie jak nazywają się te kwiaty. 

Powiedźcie, jaki mają kolor i co najbardziej Wam się w nich podoba.  

Możecie dodatkowo obejrzeć film i poznać jeszcze inne okazy ☺  

https://www.youtube.com/watch?v=GrKuD6xlb7s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GrKuD6xlb7s


 
 

Przebiśniegi 

 

 
 

Sasanki 

 



 
 

Krokusy 

 

 

2. Usiądźcie wygodnie i wysłuchajcie wiersza K. Datkun-Czerniak Wiosna. Postarajcie się słuchać 

uważnie, ponieważ na końcu znajdują się pytania związane z tekstem.   

 

Wiosna w zielonej sukience 

nogami bosymi stąpa. 

I gdzie stopę stawia, 

tam… to chyba czary – 

wiosenny kwiat zostawia. 

Po spacerze wiosny 

świat zmienia się cały. 

Ptaki wśród zieleni 

radośnie śpiewają, 

motyle fruwają, 

świerszcze cicho grają. 

Kwiaty kolorowe 

wśród traw zakwitają. 

Gdyby nie ty, wiosno, 

i te twoje czary, 

to świat byłby pewnie 

i smutny, i szary. 
 



Rozmowa na podstawie wysłuchanego tekstu: 

- w jakim kolorze była sukienka wiosny? 

- co robiły ptaki?  

- co się działo kiedy wiosna stawiała stopy?  

- jak myślicie, jakie kwiaty, które zakwitły wśród zielonych traw mogły mieć kolory?     

 

3. Zabawa matematyczna. 

  

Potrzebne będą: rysunek łodygi np. tulipana oraz kolorowe koła wycięte z papieru (płatki). 

 

Rodzic pokazuje dziecku rysunek kwiatka bez płatków. Pyta: Czego mu brakuje?  

- następnie przykłada dwa płatki, a dziecko je przelicza,  

- dokłada kolejne i dziecko ponownie przelicza, 

- rodzic mówi: Wiosną wieje wiatr. Zdmuchnął dwa płatki. Ile ich teraz jest? 

Działania można dowolnie modyfikować.  

 

4. Zabawa twórcza Czerwony jak... 

 

Ćwiczenie polega na wskazaniu przez dziecko jakiegoś elementu/przedmiotu, który kojarzy mu się 

z konkretnym kolorem np.: 

- czerwony jak … tulipan, 

- zielony jak… trawa.   

 

5. Quiz dydaktyczny. Dzieci odpowiadają poprzez uśmiech/kciuk w górę (prawda) lub smutną 

minę/kciuk w dół (fałsz).  

 

- Pora roku, która jest teraz, to wiosna. 

- Wiosną jest bardzo zimno i często pada śnieg. 

- Wiosną przyroda budzi się do życia. 

- Bocian jest kwiatem.  

- Przebiśnieg jest biały.  

- Krokus to kwiat.   

 

 

5.Praca plastyczna – kwiaty origami.  

 

Potrzebne będą: nożyczki, kolorowy papier, klej.  

 

Do tego ćwiczenia możemy wykorzystać elementy z zabawy matematycznej, bądź narysować  

i wyciąć nowe koła.  

 

Poniżej znajdują się inspiracje papierowych kwiatów, na których możemy się wzorować, a także 

link do filmu, który może zainspirować dzieci ☺   

 



 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b8Hn_f0DBX0 

 

 

 

 

Miłego dnia 

Justyna Brzostek  

https://www.youtube.com/watch?v=b8Hn_f0DBX0

