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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „MOTYLKI” 6–LATKI 

DATA: 26.03.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Rzeszutek 

 

Temat: „ Wiosna, wiosenka” 

 

Cele główne:  

 rozwijanie mowy, 

 poznawanie przyczyn ochrony roślin, 

 poznawanie zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem 

wiosny. 
 

1. Zabawa – „Spotkanie z wiosną” – instrumentacja wiersza Bożeny Formy. 

Rodzic zapoznaje dziecko z wierszem. 

 

Ciepły wietrzyk powiał dzisiaj.  

 

(Dziecko pociera dłońmi o swoje kolana, następnie 

nabiera powietrza nosem, wypuszcza je ustami – 

dmucha, naśladując wiatr) 

 

Kap, kap, deszcz wiosenny 

pada. – 

(Dziecko lekko stuka palcem o podłogę) 

 

Słychać, jak śpiewają ptaki. 

 

(Dziecko naśladuje śpiew ptaków) 

 

Pachną kwiaty, rośnie trawa.  

 

(Dziecko naśladuje wąchanie kwiatów, przechodzi 

do przysiadu, powoli wstaje, unosi ręce w górę 

porusza  nimi w nadgarstkach (rośnie trawa)) 

 

Słonko rano wcześnie wstaje. (Dziecko przeciąga się) 

 

I promyki swe wysyła. (Dziecko we wspięciu na palcach stara się dosięgnąć 

promyków słońca) 

 

Już pracują mrówki w lesie. (Dziecko miarowo uderza w bębenek lub inny 

instrument muzyczny) 

 

Miło z wiosną dzień zaczynać. (Dziecko miarowo klaszcze) 

 

 

2. Proszę rodziców o pomoc dziecku w wypełnieniu Karty pracy, cz. 3, s. 58. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-

3/mobile/index.html#p=60  

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf 

(tutaj można wydrukować Kartę pracy) 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=60
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=60
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf
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3. Rozmowa rodzica z dzieckiem na temat wczesnowiosennych kwiatów, 

wyjaśnienie znaczenia ochrony roślin. 

Ochrona gatunkowa roślin to prawny sposób zabezpieczenia rzadko 

występujących gatunków dziko rosnących roślin zagrożonych wyginięciem. 

Gatunków chronionych nie wolno niszczyć, zrywać, zbierać, sprzedawać, 

nabywać, przewozić przez granicę państwa, nie można niszczyć ich siedlisk itp. 

W niemal wszystkich państwach są gatunki roślin podlegających ochronie.  

W Polsce za początki ochrony gatunkowej uważa się przepisy chroniące cisa, 

jakie obowiązywały już w średniowieczu. 

 

4. Zabawa słowna. 

Gdy poczuł, że zbliża się wiosna, 

przebił śnieg i na świat się wydostał. 

Wypowiadanie rymowanki przez dziecko ze zwiększającym się natężeniem 

głosu, a następnie z malejącym natężeniem głosu. 

Układanie przez rodzica a potem przez dziecko zdań o przebiśniegu. Liczenie 
słów w poszczególnych zdaniach przez dziecko np. 

Przebiśnieg przebija śnieg. 

Przebiśniegi są kwiatami objętymi ochroną. 

Przebiśnieg ma białe, delikatne płatki. 

 

5. Proszę rodziców o pomoc dziecku w wypełnieniu Karty pracy, cz. 3, s. 59. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-

3/mobile/index.html#p=60  

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf 

(tutaj można wydrukować Kartę pracy) 

 

Kolorowanie rysunków kwiatów. Rysowanie po śladzie, bez odrywania kredki 

od kartki. 

6. Zabawa – „Co to za kwiatek?” 

Dziecko rysuje wiosenne kwiatki np. przebiśniega, tulipana, krokusa, koloruje je. 

W razie potrzeby pomocy, wskazówek udziela rodzic. 

Rodzic opisuje wygląd wiosennego kwiatka, bez  podawania jego nazwy. Dziecko 

odgaduje, o jakim kwiatku jest mowa, wskazuje go na obrazku wcześniej 

przygotowanym wspólnie z rodzicami. Następuje zmiana ról. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=60
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=60
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf
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7. Zielona roślinka na parapecie mojego okna. 

Rodzic wspólnie z dzieckiem przygotowuje ziemie, doniczkę, rękawiczki 

ochronne np. cebulkę tulipana lub krokusa, ziarenka fasoli, rzeżuchę, nasiona 

kwiatków… 

Rozmowa kierowana czego roślina potrzebuje do życia. Sadzenie cebulek lub 

sianie ziarenek. Codzienne pielęgnowanie przez dziecko swojej roślinki, 

obserwowanie wzrostu, dzielenie się z bliskimi swoimi spostrzeżeniami. 

8. Przekazanie przez rodziców dziecku  ciekawostek na temat obrzędów 

związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny.  

Dawniej na wsiach, gdy kończyła się zima, przynoszono nad rzekę słomianą, dużą 

kukłę, którą topiono lub palono. Nazywaną ją Zimą, Marzanną, Moreną, 

Marzaniokiem, Śmiercichą, Śmietką, Śmierteczką. Nazwy te kojarzą się ze 

śmiercią, ponieważ marzannę uważano za uosobienie śmierci, zimy, chorób. 

Ludzie byli przekonani, że jej utopienie spowoduje nadejście wiosny. Marzannę 

wynoszono ze wsi całą gromadą. Robiono to po zabawie albo w jej trakcie. 

Niesiono ją, trzymając wysoko, lub wywożono na taczkach. Topiono ją po 

wcześniejszym rozebraniu. Wierzono, że oddanie kukły władcom wód spowoduje 

urodzaj na polach. 

Zwrócenie uwagi na zrobienie marzanny tylko z materiałów Eko, które można 

rozłożyć na części i posegregować zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 

9. Proszę rodziców o pomoc w uzupełnieniu Kart pracy Nowe przygody 

Olka i Ady. Litery i liczby, cz.2,s. 50-51. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-

2/mobile/index.html#p=52 

 

10. Zabawa „W bankiera” (wyjaśnienie przez rodzica dziecku co to jest 
bankier). Przygotowanie rodzica z dzieckiem papierowych krążków. 

Rodzic zwraca się do dziecka: 

− Wyobraź sobie, że już jesteś bankierem, a ja przychodzę do ciebie po pieniądze. 

Chcę wypłacić 10 zł, a ty dysponujesz tylko monetami o nominałach: 1 zł, 2 zł, 

5 zł. Czy potrafisz wypłacić mi 10 zł 

Dziecko może indywidualnie przedstawiać te sytuacje, wykorzystując papierowe 

krążki  na których napisze liczby: 1, 2, 5. 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=52
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=52
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Układanie przez dziecko sylwet monet w różnych wariantach, tak aby dawały 10 

zł, np. 

5 5  

 

2 2 2 2 2  

 

    

 

1 1 1 1 1 5  

 

     

 

 

Życzę miłego dnia, dużo uśmiechu, fascynującej zabawy i radości  

z nauki  


