
Środa 07.04.2021 r. 

 

Temat tygodnia : Wiosenne przebudzenia 

Temat dnia: Szukamy wiosny w parku 

 

1. Zabawa na powitanie  

Dziecko wita się z rodzicem, wypowiadając rymowankę i wykonując następujące ruchy: 

Grzecznie się witamy – kłaniają się sobie wzajemnie, naprzeciwko siebie siadamy – siadają 

naprzeciwko siebie. Plecy prostujemy – prostuje plecy, nogi krzyżujemy – siada skrzyżnie. 

  

2. Słuchanie wiersza B. Formy Nadeszła wiosna.  

 

Spojrzał w okno mały Paweł,  

a w ogrodzie wiosna,  

świeżą trawkę, przebiśniegi  

w koszu nam przyniosła.  

Obudziła pąki kwiatów  

w parku i w ogrodzie.  

Zapomnijcie, moi mili,  

o śniegu i chłodzie.  

Pożyczyła od słoneczka  

garść ciepłych promieni,  

gdy ogrzeje nimi ziemię,  

świat się zazieleni. 

  

Rozmowa na temat wiersza. Rodzic  pyta:  

- Jaką porę roku dostrzegł za oknem Paweł?   

- Jakie zmiany w przyrodzie przyniosła wiosna?  

Dziecko wymienia oznaki wiosny przedstawione w wierszu. 

 
3. Utrwalanie nazw drzew i krzewów występujących wiosną w parku.  

Zdjęcia drzew najczęściej spotykanych w parku: klonu, kasztanowca, brzozy, dębu, zdjęcie 

kwitnącej forsycji, krzewów takich jak bukszpanu, jaśminowca, śnieguliczki białej. 

         
 



    
 

    
 

 

Rodzic pyta: Gdzie był Olek na wycieczce?  

Następnie układa przed dzieckiem zdjęcia drzew najczęściej spotykanych w parku, które mają 

już liście. Pyta:  

- Jakie drzewa rosną w parku?  

Dziecko wymienia nazwy drzew i odszukuje odpowiednie zdjęcia. Rodzic pyta: - Jak wczesną 

wiosną wyglądają te drzewa?  

- Czy są takie jak na obrazku?  

- Czym się różnią?  

Następnie pokazuje zdjęcie kwitnącej forsycji. Prosi o podanie nazwy rośliny. Pyta:  

- Czy forsycja to drzewo czy krzew?  

- Po czym można odróżnić drzewo od krzewu? 

-  Jak wygląda forsycja wczesną wiosną? Następnie pokazuje dziecku zdjęcia innych 
krzewów, które rosną w parkach. Podaje ich nazwy i opowiada o nich ciekawostki. Dziecko 

opisuje wygląd krzewów.  

 

 

 

 



         
 

                              
 

Bukszpan to roślina znana od bardzo dawna. Ma skórzaste ciemnozielone liście, a od 

kwietnia do maja zdobią go żółto-białe kwiaty. Bardzo często bukszpan jest przycinany w 

różne, bardzo ciekawe wzory. Nadaje się na obwódki, labirynty i żywopłoty.  

Jaśminowiec jest krzewem liściastym, który kwitnie na biało późną wiosną i latem. Pięknie 

pachnie. Jego kwiaty nie są jednak zbyt chętnie odwiedzane przez pszczoły. Zdecydowanie 

bardziej lubią one bukszpan.  

Śnieguliczka biała jest krzewem bardzo wytrzymałym na mrozy i suszę. Ma cienkie gałązki i 

ciemnozielone liście (od spodu jaśniejsze). Kiedy jej biało-różowe kwiaty przekwitną, 

pojawiają się białe kuliste owoce, które pozostają na gałązkach prawie całą zimę. Dla 

człowieka są one trujące. 

 

4.  Dziecko na spacerze – wyrabianie reakcji na zmiany tempa. 

Grzechotka. 

Przed rozpoczęciem zabawy rodzic wspólnie z dzieckiem utrwala zdania związane z 

nadchodzącą porą roku – wiosną. Podczas ich prezentacji zwraca uwagę na prawidłową 

dykcję. Wypowiada zdania coraz głośniej lub coraz ciszej.  

 

Kiedy deszcz wiosenny pada, rosną kwiaty, rośnie trawa.  

Słoneczko promykami ziemię ogrzewa, zielenieje trawa, zielenieją drzewa.  

Każde dziecko o tym pamięta: gdy nastaje wiosna, budzą się zwierzęta.  

 

Dziecko wyrusza na wiosenny spacer – maszeruje w rytmie grzechotki. Kiedy 

akompaniament staje się szybszy, pada wiosenny deszcz – zatrzymuje się, naśladuje rękami 

spadające krople deszczu, równocześnie wypowiadając zdanie: Kiedy deszcz wiosenny pada, 

rosną kwiaty, rośnie trawa. Ponownie maszeruje. Kiedy akompaniament staje się wolny, 

zatrzymuje się i wypowiada w wolnym tempie zdanie: Słoneczko promykami ziemię ogrzewa, 

zielenieje trawa, zielenieją drzewa. Powraca do marszu. Kiedy usłyszy tremolo, zatrzymuje 



się i recytuje w umiarkowanym tempie słowa: Każde dziecko o tym pamięta: gdy nastaje 

wiosna, budzą się zwierzęta.  

Zabawę powtarzamy kilka razy. Recytację można połączyć z tupaniem, klaskaniem.  

  

5. Ćwiczenie oddechowe – Wiosenne kwiaty. 

Kolorowe papierowe kwiaty, bębenek. 

 

Na środku pokoju rodzic rozrzuca kolorowe papierowe kwiaty. W rytmie bębenka dziecko 

maszeruje między nimi. Na sygnał – mocne uderzenie – dziecko podnosi najbliżej leżący 

kwiatek i go wącha. Wciąga powietrze nosem, wypuszcza ustami. 

 

 


