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Witajcie Biegusie. Na dzisiejszym spotkaniu przypomnimy sobie wygląd i nazwy wiosennych 

kwiatów oraz troszkę policzymy. 

Zaczynamy       

Część I 

1. Stańcie naprzeciwko rodzica lub rodzeństwa; Wy jesteście aktorami i wykonujecie 

śmieszne ruchy a Wasz partner – Waszym lustrem. Pamiętajcie żeby zrobić zmianę 

ról.  

2. Usiądźcie teraz wygodnie i wysłuchajcie wiersza, który dla Was nagrałam. Słuchajcie 

uważnie, żebyście potrafili odpowiedzieć na pytania.  

a. Kto budził kwiaty wczesnym rankiem? 

b. Jakie kwiaty wyrosły wiosną? 

3. Obejrzyjcie teraz zdjęcia wiosennych kwiatów. Pamiętacie ich nazwy? Spróbujcie 

dobrać odpowiedni podpis; podzielcie nazwę każdego kwiatu na sylaby; jaką głoskę 

słyszycie na początku? 

        

 

         



         

 

Krokus 

przylaszczka     

pierwiosnek  

fiołek 

zawilec 

 sasanka 

 

Każdy kwiat, czy to mały czy to duży, składa się z określonych części. Czy potraficie je 

wymienić? Część znajdująca się po ziemią to korzenie lub cebula. Z niej wyrasta łodyga. Po 

obu stronach łodygi znajdują się liście a na jej szczycie znajduje się kwiatostan z płatkami. 

Spróbujcie odnaleźć te części na obrazku poniżej.  



                              

Część II 

Do kolejnych zabaw będziecie potrzebować kilka klocków (10) i jeśli posiadacie – kartoniki z 

cyframi (0-10) 

1. Zaczniemy jednak od zabawy ruchowej: 

Dziś nad stawem, - 4 kroki w prawo 

Dziś nad stawem, - 4 kroki w lewo 

Wielki szum, - 3 tupnięcia w miejscu 

Wielki szum, - 3 klaśnięcia. 

Żabki się wołają, - dotknięcie kciukiem policzka 

Żabki się wołają – ukłon. 

Kum, kum, kum – machanie podniesionymi rękami 



 

2. Usiądźcie teraz wygodnie i posłuchajcie. 

Nad stawem siedziało i kumkało 5 żab (połóż przed sobą tyle samo klocków i odpowiednią 

cyfrę);  

 5 
Po chwili dołączyły do nich jeszcze 3 (dołóżcie klocki i kartonik) 

        3 
Ile żab siedzi teraz nad stawem? Doskonale      

Nad stawem siedziało 9 żab (połóż odpowiednia ilość klocków i kartonik). 5 z nich usłyszała 

bociana i wskoczyła do stawu. Ile żab zostało nad stawem?  

Znakomicie.  

Część III 

Weźcie proszę kartkę i kredkę lub ołówek. Rysujcie to, co Wam przeczytają Rodzice. 

Na środku, na dole kartki narysujcie 4 krokusy. Po prawej stronie narysuj 2 tulipany. Nad 

krokusami narysuj 2 motyle a na tulipanie 1 biedronkę. Na górze, po lewej stronie narysuj 

słońce a obok słońca chmury. 

 

Życzę dobrej zabawy       

Pozdrawiam Was serdecznie – Aldona P.   

 



 
 

                                       

 


