
Treści programowe: 

Przyroda 

Przyroda wiosną 

 obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni (zdjęcia, obrazki, filmy), łąki wiosną; zwracanie uwagi na rośliny i zwierzęta tam żyjące 

 poznawanie oznak nadchodzącej wiosny 
Uprawa roślin i hodowla zwierząt  

 uczestniczenie w pracach dorosłych dbających o rośliny w ich otoczeniu (np. pomoc przy podlewaniu roślin doniczkowych) 

Procesy poznawcze 

Uwaga 

 skupianie uwagi na przedmiotach, treściach przekazywanych przez nauczyciela lub kolegów 

Początkowa nauka czytania i pisania 

Słuch fonematyczny 

 rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu) 
Przygotowanie do czytania 

 obserwowanie rodzica czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go (zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania) 
Przygotowanie do pisania 

 rozwijanie sprawności ruchowej 

Elementy matematyki 

Liczenie 

 odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego 

Działalność plastyczna 

Zainteresowania plastyczne 

 rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów 

 lepienie z plasteliny, masy solnej, masy papierowej 

W świecie sztuki – muzyka  

Muzyka i śpiew  

 śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego 

 nauka krótkich piosenek  
Muzyka i ruch 

 estetyczne, rytmiczne poruszanie się przy muzyce 

Wokół przedszkola. Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego, Grupa MAC S.A. 2018 (s. 31, 33, 43, 49, 51, 52, 64, 67, 68, 73, 77, 
94, 107, 109, 114, 115). 

 

TEMAT TYGODNIA: WIOSENNE PRZEBUDZENIE  24 - 27 MARCA 

 

3. Pierwszy motyl 

 

 Zabawa plastyczna – Pierwsze bazie. 

 Zabawy przy piosence „Znów przyszła wiosna” 

 Oglądanie obrazka sasanki. Dorysowywanie brakujących części 
sasanki na kolejnych rysunkach. Określanie, czego potrzebują 

sasanka i inne rośliny, żeby się rozwijać. 

 Zabawa ruchowa „Głodne żabki” 

 

Dziecko: 

 wycina po śladzie, tworzy obrazek, 

 wykonuje ćwiczenia zgodnie  

z instrukcją 

 reaguje ruchem na zwrotkę i refren piosenki 

 dorysowuje brakujące elementy na obrazku 

 wykonuje ćwiczenia ruchowe 

 określa co potrzebne jest roślinie do wzrostu 
 

 

I 7,I 8 
IV 8, IV 18 

IV 7 

 
 

 

 
 

 

 

 
4. Powitanie wiosny 

 

 Składanie w całość pociętych na części obrazków 

wczesnowiosennych kwiatów. 

 Zabawa ruchowa „Jakie to zwierzę” 

 Układanie zdań przeczących do podanych zdań twierdzących. 

 Czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego. 

 
 

 składa w całość pocięty obrazek kwiatu, 

 wykonuje ćwiczenia zgodnie  
z instrukcją,  

 naśladuje ruchem zwierzęta 

 rysuje po śladzie  

 wypowiada rymowankę z różnym natężeniem 
głosu, 

 dopowiada zdania przeczące do podanych 

zdań twierdzących, 

 
IV 7 

I 7  

IV 8 
I 5 IV 18 

IV 2 

 

 

5. Poszukiwanie oznak 

wiosny 

 

 Słuchanie tekstu i rysowanie po śladach. Rysowanie po śladzie 

drogi motylka cytrynka do krokusa. 

 Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Ozimina.  

 Wspólne wyjaśnianie znaczenia przysłów związanych z wiosną. 

 Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie. 

Rysowanie w każdym kolejnym polu o jedną kroplę deszczu 
więcej niż w poprzednim. 

 

 wykonuje ćwiczenia zgodnie  

z instrukcją,  

 wypowiada się zdaniami rozwiniętymi, 
wymienia oznaki wiosny, 

 wskazuje informację zapowiadającą wiosnę, 

 wyjaśnia znaczenia podanych przysłów, 

 tańczy przy nagraniu utworu, 
 

 

I 7, IV 8 

IV 2, IV 18 
I 5 

IV 2, IV 5 

IV 18,  IV 7 

 

 

 
 

 

 

 



Temat : Pierwszy motyl 

 

1. Zabawa plastyczna  - Pierwsze bazie  

W załączniku Nr 1 znajduje się wazon. Bardzo proszę dziecko o jego  wycięcie i 

ozdobienie go według własnego pomysłu. Przyklejcie na kartce wycięty wazon. 

Na wazonie przyklej paski papieru wydarte z szarej gazety ( gałązki); doklej po 

obu stronach gałązek wydarte z gazet niewielkie owale - bazie.    

2. Zabawy przy piosence „Znów przyszła wiosna” 

Piosenką znajduje się na stronie https://www.youtube.com/watch?v=iN6YfhyeZhs 

Zwrotka  - maszerujemy unosząc kolana wysoko 

Refren - na paluszkach biegamy, pamiętając aby robić to bezpiecznie 

3. Oglądanie obrazka sasanki  Załącznik Nr 2. Powtórzenie jej nazwy. 

Dorysowanie brakujących części sasanki na kolejnych rysunkach. Oglądanie 

obrazków przedstawiających jak rozwija się sasanka. Określenie czego 

potrzebuje sasanka i inne rośliny, żeby się rozwijać.  

 

4. Ćwiczenia oddechowe - „Łąka wiosną”. 

Dziecko zajmuje miejsce przy stoliku. Otrzymuje słomkę do picia ( można też 

zrobić to bez słomki) . Wycięte z papieru lub wydarte kwiatki, będziemy 

przesuwać za pomocą słomki na kartkę papieru. Zadaniem dziecka jest 

przeniesienie jak największej liczby kwiatków na swoją kartkę za pomocą 

słomki w którą dmuchamy.  

 

5. Zabawa ruchowa „ Głodne żabki”.  

Dzieci są żabkami. Poruszają się, skacząc. Na hasło: Mucha, wyskakują z góry, 

aby złapać jedzenie, następnie skaczą w górę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iN6YfhyeZhs


 

Załącznik Nr 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 

 

 

 

 

 



Temat : Powitanie wiosny 

 

1. Składanie w całość pociętego obrazka kwiatka Załącznik Nr 1. 

Wytnij puzzle. Ułóż je na kartce papieru, następnie przyklej do kartki. Obrazek 

pokoloruj.  

2. Zabawa ruchowa „Jak zwierzęta się poruszają?” 

Rodzic, mówi nazwę zwierzęcia , dziecko ruchem naśladuje zwierzę.  

Bocian - stoimy na jednej nodze 

Żabka  - skaczemy  

Ślimak - pełzamy  

Motyl - machamy rękoma 

3. Kolorowanie rysunku kwiatów. Rysowanie pośladzie, bez odrywania kredki od 

kartki Załącznik Nr 2. 

4. Zabawa z zastosowaniem rymowanki o przebiśniegu. 

Gdy poczuł, że zbliża się wiosna, 

Przebił śnieg i na świat się wydostał. 

Dziecko wypowiada rymowankę ze zwiększonym natężeniem głosu, a następnie z 

malejącym natężeniem głosu. 

5. Przeczytaj tekst z rodzicem. On będzie czytał wyrazy, a ty będziesz mówił 

nazwy obrazków Załącznik 3 

6. Układanie zdań przeczących do podanych zdań twierdzących.  

Rodzic  mówi zdanie, a dziecko podaje przykład zdania przeczącego. 

Przykłady zdań: 

Rodzic - Ala  ma w koszyku bułki i chleb. 

Dziecko - Ala nie ma w koszyku bułek i chleba. 

Rodzic - W piekarni kupimy mleko. 

Dziecko - W piekarni nie kupimy mleka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 

 
 

 



Załącznik Nr 3. 

 

 

 

Temat dnia: Poszukiwanie oznak wiosny. 
 
1. Słuchanie tekstu i rysowanie po śladach. Rysowanie po śladzie drogi motylka 

cytrynka do krokusa.  (karta pracy – zał.1) 
  
2. Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej „Ozimina”. (zał.2) 
 
Rodzic czyta opowiadanie, a dziecko słucha ze zrozumieniem czytanego tekstu. 
 
3. Rozmowa na temat opowiadania. 
− Co to jest ozimina? 
− Gdzie poszli Olek z dziadkiem? 
− Jakie oznaki wiosny widzieli? 
− Co to są bazie-kotki? 
− Co robiła Ada? 
− Co to są robale? 



 

4. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Słoneczko i deszczyk”. 
Na hasło: Słoneczko, dzieci poruszają się swobodnie, powoli i bezpiecznie w 
pomieszczeniu.  Hasło: Deszczyk, jest sygnałem do przysiadu, stukania palcem w 
ziemię i rytmicznego powtarzania słów: kap, kap, kap. 
 
5. Wspólne wyjaśnianie znaczenia przysłów związanych z wiosną. 
- Jaskółka i pszczółka lata, znakiem to wiosny dla świata. 
- A jak wiosna liście splata, puszczaj zimę, czekaj lata. 
- Pierwsza jaskółka wiosny nie czyni. 
 
6. Dowolny taniec przy nagraniu utworu Antonia Vivaldiego Cztery pory roku.      
Wiosna.  www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o 
 
7. Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie. Rysowanie w każdym 
kolejnym polu o jedną kroplę deszczu więcej niż w poprzednim. (karta pracy – zał.3) 
 
Zał. 1 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zał. nr 2 
Zbliżała się wiosna. Słońce świeciło coraz mocniej, a dni stawały się coraz dłuższe. 
Olek z Adą przeglądali księgozbiór babci i dziadka. Były tam książki o przyrodzie. 
– Dziadku, co to jest ozimina? – zapytał Olek. 
– To są rośliny, najczęściej zboża, które wysiewa się jesienią, bo lubią spędzać zimę 
pod śniegiem. Wtedy najlepiej rosną. 
– A ja myślałem, że to są zimne lody! Na przykład ozimina waniliowa, ozimina 
czekoladowa… 
– Cha, cha, cha! Poproszę dwie kulki oziminy rzepakowej – roześmiał się dziadek. – 
świetnie to wymyśliłeś. Jednak oziminy nie sprzedaje się w cukierniach ani w 
lodziarniach. Jeśli chcecie, możemy się zaraz wybrać na spacer i sprawdzić, jakie są 
oznaki wiosny i co wykiełkowało na polach. 
– Ja wolę zostać z babcią – powiedziała Ada. – Poczekam, aż wiosna sama do mnie 
przyjdzie. 
– Mam pomysł – stwierdziła babcia. – Wy idźcie szukać wiosny na polach, a my z 
Adą sprawdzimy, czy przypadkiem nie ukryła się w naszym ogródku. 
Olek z dziadkiem wyruszyli na poszukiwanie wiosny. Szli skrajem lasu, a Olek co 
chwilę przystawał i pytał dziadka o nazwy roślin. Podziwiali białe zawilce i fioletowe 
przylaszczki. Olek miał trudności z wymówieniem słowa „przylaszczka” i było dużo 
śmiechu. Dziadek, wielbicieli znawca ptaków, opowiadał Olkowi o przylatujących na 
wiosnę ptakach. 
– Na pewno przylecą do nas bociany i jaskółki – powiedział Olek. – A jakich ptaków 
nie wymieniłem? 
– Są takie niewielkie szare ptaki z białymi brzegami na ogonku. Na pewno usłyszymy 
ich przepiękny śpiew nad polami. 
– Już mi się przypomniało! To skowronki! – zawołał Olek. 
– Brawo! A znasz taki wierszyk? 
Dziadek przystanął, wcielił się w aktora na scenie i zaczął recytować: 
Szpak się spotkał ze skowronkiem. 
– Przyszła wiosna! Leć na łąkę! 
Czas na twoje ptasie trele, 
z tobą będzie nam weselej. 
– Drogi szpaku – rzekł skowronek – 
gardło całe mam czerwone, 
łykam syrop i pigułki, 
niech kukają więc kukułki. 
Kuku, kuku – wiosna śpiewa! 
Pąki rosną już na drzewach. 
Kuku, wiosna! 
Wiosna, kuku! 
Będzie radość do rozpuku! 
Olek pochwalił dziadka za świetną pamięć i ocenił jego wystąpienie na szóstkę. 
Słońce grzało coraz mocniej. Za zakrętem polnej drogi Olek zobaczył zielone pole. 
Ciągnęło się aż po horyzont. 
– Dziadku, to wygląda jak zielone morze! 
– To jest właśnie ozimina rzepakowa. Rzepak kwitnie na żółto. A tam rosną jęczmień 
i żyto, widzisz? 
– Tak! I te wszystkie rośliny spały pod śniegiem przez całą zimę? 
– Tak. A kiedy słońce roztopiło śnieg, od razu napiły się wody. 



– Mądre te zboża – podsumował Olek. – Wiedzą, kiedy leżeć, kiedy kwitnąć i kiedy 
dojrzewać. 
– Czasami pogoda płata figle i niszczy całą uprawę, niestety. Nie może być ani zbyt 
zimno, ani zbyt gorąco, bo rośliny obudzą się za wcześnie. 
– Tak jak niedźwiedź – zauważył Olek. – Jeśli obudzi się za wcześnie, to będzie 
ziewał przez cały czas. 
Wracając, nazrywali naręcze wierzbowych bazi, bo Ada uwielbiała je głaskać. Bazie 
są milutkie jak kotki. W oddali usłyszeli cudny śpiew skowronka. 
„To już naprawdę wiosna!” – pomyślał Olek. 
W ogródku spotkali Adę, która zrobiła swój własny malutki klombik. 
– Zobacz, to są fioletowe krokusy, a te białe dzwoneczki to przebiśniegi, bo przebiły 
śnieg, żeby wyrosnąć – wyjaśniła bratu. 
– A my widzieliśmy rzepak i słyszeliśmy skowronka. A tu mam dla ciebie bukiet 
kotków –Olek wręczył siostrze bazie. 
– Kizie-mizie! – ucieszyła się dziewczynka, a potem szepnęła bratu na ucho: 
– Chodź, pokażę ci robale… 
– Robale? Jakie robale? 
– Kwitnące. Wyrosły na drzewie. 
Podeszli do drzewa, z którego zwisały żółto-zielone rośliny, wyglądające jak włochate 
gąsienice. Było ich tak dużo, że przypominały setki małych żółtych warkoczyków. 
– Robaczywe drzewo. Nie boisz się? 
– Nie. Na początku myślałam, że to robaki, ale babcia mi powiedziała, że to jest 
leszczyna. 
A wiesz, co z niej wyrośnie? 
– Leszcze, czyli ryby – zażartował Olek. 
– Nie wygłupiaj się. Wyrosną z niej orzechy laskowe – pochwaliła się swoją wiedzą 
Ada. Tego dnia wszyscy poczuli wiosnę. Powietrze pachniało parującą ziemią, 
kwiatami i świeżością. Nikt nie miał ochoty oglądać telewizji ani nawet słuchać radia, 
bo wokoło odbywał się ptasi koncert. Dziadek pogwizdywał wesoło i planował, co 
nowego posadzi w ogrodzie. 
– A co zrobisz, jak wiosna się jutro schowa i znowu będzie zimno? – zapytała Ada. 
– Wiosna? Przecież u nas w domu zawsze jest wiosna. 
– Jak to? 
– Wiosna to wasza babcia! – powiedział dziadek i dał babci całusa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zał. 3 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


