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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „ŻABEK” I „PSZCZÓŁEK" 

DATA: 03.04.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, Marta 

Gołojuch 

 

Temat: Wiosenny ogródek 

Cele ogólne: 

• wzbudzanie zainteresowania wiosenną przyrodą, 

•rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

• słucha utworów literackich dotyczących wiosny, 

• dokładnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. 

 

I CZĘŚĆ DNIA 

 

 Układanie puzzli o tematyce wiosennej. 

Puzzle lub pocięte obrazki o tematyce wiosennej. 

 Ćwiczenie grafomotoryczne Tulipan. 

Wykropkowany rysunek tulipana, kredki. 

Dzieci łączą kropki, a następnie kolorują powstały rysunek. 

 Zabawy ruchowe wg pomysłu rodzica. 

 

II CZĘŚĆ DNIA 

 

 Wprowadzenie – wąchanie wiosennych kwiatów. 

Hiacynt, tulipan, forsycja, krokus.(jeśli są w przydomowym ogródku) 

Dzieci wąchają kwiaty. Mogą wybrać ulubiony kwiat albo/i opisać jego wygląd. 

 Słuchanie wiersza K. Datkun-Czerniak „Wiosna”. 

Wiosna w zielonej sukience 

nogami bosymi stąpa. 

I gdzie stopę stawia, 

tam… to chyba czary – 

wiosenny kwiat zostawia. 
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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. 

 

 Zabawa matematyczna na podstawie wysłuchanego wiersza. 

Obrazek, np. tulipana (z sześcioma doczepianymi płatkami). 

R. prezentuje obrazek kwiatka bez płatków. Pyta: Czego mu brakuje? Dokleja 

(może to zrobić np. za pomocą taśmy mocującej) dwa płatki, a dziecko je 

przelicza. Następnie dokleja kolejne płatki, a dziecko ponownie je przelicza.  

R. mówi: Wiosną wieje wiatr. Zdmuchnął dwa płatki. Ile ich teraz jest? Działania 

można modyfikować zgodnie z możliwościami i zainteresowaniem dzieci. 

 Zabawa twórcza – „Czerwony jak...” 

R. podaje nazwę koloru, a dziecko – przykład czegoś, co kojarzy mu się z tym 

kolorem (np. czerwony jak... tulipan, zielony jak... trawa). 

 Kolorowanie wiosennych kolorowanek. 
 

 Zabawy na świeżym powietrzu 

 

III CZĘŚĆ DNIA 

 

 Utrwalanie zdobytej wiedzy – quiz dydaktyczny. 

Dzieci odpowiadają poprzez uśmiech (prawda) lub smutną minę (fałsz). 

− Pora roku, która jest teraz, to wiosna. 

− Wiosną jest mało kwiatów. 

− Wiosną jest bardzo zimno i często pada śnieg. 

− Wiosną przyroda budzi się do życia. 
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 Kolorowanie rysunków wiosennych kwiatów według wzoru. 

Kolorowanki z rysunkami wiosennych kwiatów, obrazki kwiatów. 


