
PROPOZYCJA ZAJĘĆ I ZABAW 

DLA DZIECI 3 – LETNICH 

30.03-03.04.2020 r. 
 

Tematyka tygodnia: Co słychać, pani Wiosno? 
 

DZIEŃ PIERWSZY – 30.03.2020r. (PONIEDZIAŁEK) 
 
1. Przez szybkę - ćwiczenia słownikowe. Rodzic razem z dzieckiem obserwuje pogodę  

za oknem. Zadaje dziecku pytania: Jaką mamy dziś pogodę? Co się dzieje za oknem? 

 

2. Odczytanie listu przez Rodzica - wiersz List do dzieci od Pani Wiosny 
 

Kochane dzieci, Wam się przedstawię, 

ja jestem Wiosna, co mieszka w trawie. 

Przychodzę do Was zaraz po zimie,  

gdy tylko mróz i śnieg biały minie. 

 

Niestety, problem mam bardzo duży, 

zgubiłam mój kolor w długiej podróży. 

Kolor zielony, to chyba wiecie,  

kolor zielony - najpiękniejszy w świecie! 

 

Imię me Wiosna, zawód – malarka, 

maluję świat w kolorze kanarka. 

Zima się kończy, pracę zaczynam, 

a zielonego jak nie mam, tak nie mam. 

 

Dlatego proszę Was dzieci o pomoc, 

pomóżcie mi znaleźć mą barwę zieloną. 

Muszę zielone pomalować dróżki,  

drzewa, krzewy i polnego konika nóżki. 

 

Żabki, co w stawie kumkają wesoło,  

trawki, co pięknie pachną wokoło.  

Prośbę więc mą ponownie powtarzam  

i Was, dzieci, serdecznie pozdrawiam. 

 

 Rozmowa z dzieckiem na temat treści listu: 

- Kto do Was napisał list? 

- O co prosi Was Pani Wiosna? 

- Do czego potrzebny Wiośnie kolor zielony? 
 

3. Zabawa w wiosennych detektywów - wyszukiwanie w domu przedmiotów w kolorze zielonym, 

przeliczanie przedmiotów i grupowanie ich według kategorii (zabawki, ubrania, kredki). 

 

4. Obejrzyj film – „Budzik – Wiosna” - https://www.youtube.com/watch?v=b6K4yDMGe1w 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b6K4yDMGe1w


DZIEŃ DRUGI – 31.03.2020r. (WTOREK) 
 

1. Przez szybkę - ćwiczenia słownikowe.  
Rodzic razem z dzieckiem obserwuje pogodę za oknem. Zadaje dziecku pytania: Jaką mamy dziś 

pogodę? Co się dzieje za oknem? Czy za oknem widać już wiosnę? 

 

2. Zabawa utrwalająca nazwy kolorów Kolory Pani Wiosny - segregowanie kredek według 

koloru, wybieranie barw kojarzących się z wiosną. 

 

3. Poszukiwanie wiosny – zabawa usprawniająca aparat artykulacyjny. 

Dziecko siedzi przed lustrem lub trzyma w rękach małe lusterka logopedyczne.  

Rodzic opowiada historyjkę, demonstrując zawarte w niej ćwiczenia.  

Dziecko powtarza ćwiczenia. 

 

Zbliżała się wiosna. Języczek poszedł na łąkę (dzieci odbijają czubek języka za górnymi  

                                                                                       zębami, przy szeroko otwartych ustach).  

Usłyszał śpiew ptaków (naśladują śpiew ptaków, np.: ćwir-ćwir, pi-pi, tru-lu-lu),  

Zobaczył bociana z długim, czerwonym dziobem (ściągają wargi w dzióbek), 

oraz skaczącą małą, zieloną żabkę (dotykają czubkiem języka górnych, następnie dolnych  

                                                                                        zębów, przy szeroko otwartych ustach).  

Było bardzo przyjemnie. Świeciło słońce, wiał lekki wietrzyk (wykonują krótki wdech nosem  

                                                                                                                  i długi wydech ustami).  

Języczek był zadowolony ze swojego spaceru,  

wracając do domu uśmiechał się radośnie (rozciągają wargi w szerokim uśmiechu). 

 

4. Praca plastyczna – „Tulipan” 

 

 Potrzebne będą: 

- czysta kartka z bloku,  

- ołówek, 

- klej, 

- 1 kolorowa kartka do wyboru (czerwona lub żółta). 

 

 Rodzic ołówkiem na białej kartce rysuje kielich tulipana. Następnie dziecko paluszkami rwie 

kolorową kartkę (wybraną przez siebie) na małe kawałki. Gdy już będzie połowa kartki 

porwana na kawałki, to smarujemy klejem narysowanego tulipana i wyklejamy go podartymi 

kawałkami kolorowego papieru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DZIEŃ TRZECI – 01.04.2020r. (ŚRODA) 
 

 

1. Dzwony – zabawa naśladowcza. 

Dzwoni wielki, duży dzwon: bum… bum… bum… - poruszanie całą ręką od ramienia 

Dzwoni dzwon: bim-bam… bim-bam… - poruszanie ręką od łokcia 

Dzwoni dzwonek: dzyń-dzyń… dzyń-dzyń… - poruszanie dłonią od nadgarstka 

Dzwonią dzwoneczki: dzyń-dzyliń… dzyń-dzyliń… -  poruszanie palcami dłoni 

 

 

2.  Przybycie wiosny - słuchanie wiersza Bożeny Formy 

 

Spojrzał w okno mały Paweł, 

a w ogrodzie wiosna, 

świeżą trawkę, przebiśniegi 

w koszu nam przyniosła. 

 

Obudziła pąki kwiatów 

w parku i ogrodzie. 

Zapomnijcie moi mili 

o śniegu i chłodzie. 

 

Pożyczyła od słoneczka 

garść ciepłych promieni, 

gdy ogrzeję nimi ziemię, 

świat się zazieleni.  

 

Po wysłuchaniu utworu Rodzic zadaje dziecku pytania: 

Kto przyszedł do ogrodu Pawła? 

Co przyniosła w koszyku Pani Wiosna? 

Czym ogrzała ziemię? 

 

3.  Gimnastyka buzi i języka - zabawy logopedyczne 

 

 Wąchamy wiosenne kwiaty - zabawa oddechowa. Dziecko nabiera powietrze nosem  

do brzucha, a następnie wypuszcza je buzią, mówiąc aaaaach! (zachwyca się wiosennymi 

kwiatami) 

 

 Żaba łapie muchę - ćwiczenia warg i języka. Dziecko naśladuje ciche bzyczenie muchy. Na 

umówiony gest Rodzica wysuwa szeroki język jak najdalej do przodu, robi z niego łyżeczkę i 

chowa do buzi.  

 

 Wiosenny wietrzyk - ćwiczenia mięśni policzków. Dziecko nadyma policzki, zatrzymuje  

w nich powietrze. Następnie naciska je palcami wskazującymi i wolno wypuszcza powietrze z 

jednoczesnym prychnięciem.  

 

 Złapana pszczoła - ćwiczenia języka. Dziecko przy zaciśniętych ustach wypycha końcem języka 

policzki od środka (w różnych kierunkach) - naśladuje lot pszczoły złapanej w siatkę.  

 

4. Obejrzyj film – „Wiosna – pierwsze oznaki w przyrodzie” - 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY  

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY


DZIEŃ CZWARTY – 02.04.2020r. (CZWARTEK) 
 

1.Bociany – oglądanie filmu  - „Wywiad z bocianem” - 

https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw 

 

2. Kle, kle, kle – zabawa ruchowa połączona z nauką wiersza. 

Dzieci naśladują bociany chodzące po łące – maszerują i unoszą wysoko kolana. Równocześnie 

dziecko próbuje razem z Rodzicem recytować wiersz: 

 

Kle – kle - kle, kle – kle - kle, 

co ten głodny bociek je? 

Kle – kle, kle – kle, je owady, 

małe ssaki, płazy, gady. 

3. Zabawa: prawda czy fałsz – rodzic wypowiada zadania, a dzieci oceniają, czy one są 

prawdziwe czy fałszywe. 

 Na łące mieszkają żaby. 

 Żaby potrafią latać. 

 Bocian ma gniazdo na słupie. 

 Żaby lubią kąpiele w wodzie. 

 Krokusy, przebiśniegi to wiosenne kwiatki. 

 Marzannę robi się ze słomy. 

4.  Piosenka – „Zielona piosenka” – posłuchaj piosenki i zatańcz razem z dziećmi. 

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

 Jaki kolor ma piosenka i wiosna? 

 Jakie zwierzątka występują w tej piosence? 

 Dla chętnych – naucz się słów piosenki na pamięć. 

 

„ZIELONA PIOSENKA” 

Zielono Mi, zielono Tobie. 

Małe żabki kumkają sobie. 

Mamy zawsze się słuchają, 

na bociana uważają.  

 

Zielona to piosenka. 

Zielona jak wiosenka. 

I w stawie żabka mała,  

co wiośnie tak śpiewała. 

Kum, kum, kum, la, la, la, la – 3x 

La, la, la, la, la, la. 

 

Zielono Mi, zielono Tobie. 

Koniki polne skaczą sobie. 

Zielone melodie grają, 

Cykaniem nas usypiają. 

https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw
https://www.youtube.com/watch?v=ALEQCTRPxiQ


 

Zielona to piosenka. 

Zielona jak wiosenka. 

I konik polny w trawie, 

co śpiewa przy zabawie. 

Cyk, cyk, cyk, la, la, la, la – 3x 

La, la, la, la, la, la. 

 

DZIEŃ PIĄTY – 03.04.2020r. (PIĄTEK) 

 
1. Ćwiczenia z piosenką - https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

 

2. Kolorowa historia – zabawa plastyczna z farbami.  

Przygotuj czystą białą kartkę,  farbę – żółtą i niebieską, pędzel, pojemnik z wodą. 

Rodzic opowiada historyjkę, dziecko używa kolorów, o których słyszy. 

 

„Niebieski szuka przyjaciela” 

Był sobie raz mały, okrągły Niebieski. (na dużej kartce papieru malujemy okrągły,  

                                                                       niebieski krąg) 

Był on zupełnie sam i czuł się samotny.  

Dlatego postanowił poszukać przyjaciela,  

który wyglądałby inaczej niż on.  

W tym celu pobiegł w daleki świat. (malujemy kilka niebieskich punktów) 

W pewnym momencie Niebieski zobaczył  

z daleka coś okrągłego – jasnego Żółtego.  

Nigdy nie widział czegoś równie pięknego. (na środku papieru malujemy żółty krąg) 

Z radości Niebieski podbiegł  

szybko do Żółtego. (do żółtego kółka domalowujemy niebieski) 

Zapytał Żółtego: 

– Chcesz, żebyśmy zostali przyjaciółmi?  

Ty wyglądasz tak pięknie, a ja jestem taki samotny. 

Żółty zawołał: 

– Tak, z największą przyjemnością! 

Obaj objęli się mocno. I co się stało?  

Nagle kolory zmieniły się. Na miejscu, w którym 

 kolory się objęły, lśnił Zielony (...) (niebieskie i żółte kółko malujemy tak, aby zachodziły  

                                                            na siebie – w środku farby się mieszają). 

 

3. Zabawy logopedyczne – „Ptaki żegnają marzannę” 

Dzieci naśladują odgłosy ptaków, które żegnają się z marzanną. 

 bocian – kle, kle, kle 

 wróbel – ćwir, ćwir, ćwir 

 skowronek – plit, plit, plit 

 kukułka – kuku, kuku, kuku 

 wrona – kra, kra, kra 

 

4. Zagadki 

 Nadchodzi po zimie,  

zielony dywan ścieli wokół.  

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M


Czy znasz imię tej pory roku?... (wiosna) 

 

 Przyleciał szary ptaszek,  

nad polem zaśpiewał jak dzwonek. 

Znają go dobrze dzieci , bo to jest ...(skowronek) 

 

 Powrócił do nas z dalekiej strony, 

ma długie nogi i dziób czerwony.  

Dzieci się śmiały, gdy go witały, 

żabki płakały przez dzionek cały... (bocian) 

 

 Co rok na zimę do Afryki leci, 

Legenda mówi, że przynosi dzieci … (bocian) 

 

 Skaczę po łące, 

pływam w wodzie, 

żyję z bocianem  

w ciągłej niezgodzie ...(żaba) 

 

 Gniazdko z błota lepi, 

pod dachu okapem. 

Przylatuje z wiosną,  

aby uciec latem ...(jaskółka) 

 

 Gdy ono świeci na niebie,  

to ciepło jest i miło.  

Ale uważaj, by nie oparzyło… (słońce) 

 

 Małe i białe lub ciemne i duże. 

Żeglują po niebie – hen w górze! … (chmury) 

 

 Ten łagodny Zefirkiem się nazywa. 

Ten gwałtowny - kapelusz z głowy zrywa … (wiatr) 

 

 Na wiosnę zachwycam kwiatami, 

rozkoszny cień daję latem. 

Jesienią mój owoc dojrzewa, 

a zimą Ciebie ogrzewa … (drzewo) 

 

 Tuli pan panią bardzo jej rad … 

W dowód miłości, jaki dał jej kwiat? … (tulipan) 

 

 Srebrne futerko mają wiosną  

i na każdej wierzbie rosną ...(bazie) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadania dla chętnych i dla tych osób, które mają 

możliwość ich wykonania. 

 

Nie trzeba drukować wszystkiego, można wybrać sobie 

jedną rzecz lub kilka. Dziecko również niektóre zadania 

może zrobić, pokazując paluszkiem  

na ekranie. 

 
1. Pokoloruj obrazki  związane z Wiosną. 

https://www.google.com/search?q=kolorowanki+o+tematyce+wiosennej&source=lnms&tbm=isch

&sa=X&ved=2ahUKEwjZnZjWhbjoAhVLQ8AKHXi6CnoQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&b

ih=625 

 

2. Narysuj Panią Wiosnę. 

  

3. Naucz się słów piosenki na pamięć. 

 

4. Poszukaj z rodzicami jakiejś bajki lub wiersza o tematyce wiosennej w swojej biblioteczce i 

przeczytajcie wspólnie. 

 

5. Załóż wiosenną hodowlę szczypiorku lub fasoli. 

 FASOLA 

https://www.youtube.com/watch?v=yztFDxDw2rQ&fbclid=IwAR0WXCxSjECyb2XE849bMb4Yl

0CzZtYnxh6sNvdOW7cVLTRunOXn0cgN8SU 

 

SZCZYPIOREK 

 https://rytmynatury.pl/jak-wyhodowac-szczypiorek-tak-dla-zdrowia-jak-i-

przyjemnosci/?fbclid=IwAR37i9eSsrdV7q94ilWKjYuFZF5umEA5XSdyqE6UMnXhbr8x2ZSQ7Pt

yy7Q 

 

6. Wytnij z reklam, gazet itp. wszystko to, co kojarzy Ci się z wiosną i naklej na czystą, białą 

kartkę. 

 

7. Uzupełnij wybrane przez siebie karty pracy. 

https://www.google.com/search?q=wiosenne+karty+pracy+do+przedszkola&tbm=isch&source=uni

v&sa=X&ved=2ahUKEwi0-

qHXibjoAhWBY8AKHVXzDXkQsAR6BAgKEAE&biw=1366&bih=625 

 

 

 

8. Posłuchajcie bajki czytanej przez Misiowego Wujka ( program, w którym bierzemy udział „Mały 

Miś”) 

https://www.youtube.com/watch?v=MnQBOo7k36E&list=PLjGsQYozgMpF0A0c3Ff0Or8hRY5b0

pi6n&smclient=77319340-5a4e-4cb8-bfa6-

b767224a5246&utm_source=salesmanago&utm_medium=mailing&utm_campaign=default 

 

POWODZENIA 

https://www.google.com/search?q=kolorowanki+o+tematyce+wiosennej&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjZnZjWhbjoAhVLQ8AKHXi6CnoQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=625
https://www.google.com/search?q=kolorowanki+o+tematyce+wiosennej&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjZnZjWhbjoAhVLQ8AKHXi6CnoQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=625
https://www.google.com/search?q=kolorowanki+o+tematyce+wiosennej&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjZnZjWhbjoAhVLQ8AKHXi6CnoQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=625
https://www.youtube.com/watch?v=yztFDxDw2rQ&fbclid=IwAR0WXCxSjECyb2XE849bMb4Yl0CzZtYnxh6sNvdOW7cVLTRunOXn0cgN8SU
https://www.youtube.com/watch?v=yztFDxDw2rQ&fbclid=IwAR0WXCxSjECyb2XE849bMb4Yl0CzZtYnxh6sNvdOW7cVLTRunOXn0cgN8SU
https://rytmynatury.pl/jak-wyhodowac-szczypiorek-tak-dla-zdrowia-jak-i-przyjemnosci/?fbclid=IwAR37i9eSsrdV7q94ilWKjYuFZF5umEA5XSdyqE6UMnXhbr8x2ZSQ7Ptyy7Q
https://rytmynatury.pl/jak-wyhodowac-szczypiorek-tak-dla-zdrowia-jak-i-przyjemnosci/?fbclid=IwAR37i9eSsrdV7q94ilWKjYuFZF5umEA5XSdyqE6UMnXhbr8x2ZSQ7Ptyy7Q
https://rytmynatury.pl/jak-wyhodowac-szczypiorek-tak-dla-zdrowia-jak-i-przyjemnosci/?fbclid=IwAR37i9eSsrdV7q94ilWKjYuFZF5umEA5XSdyqE6UMnXhbr8x2ZSQ7Ptyy7Q
https://www.google.com/search?q=wiosenne+karty+pracy+do+przedszkola&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi0-qHXibjoAhWBY8AKHVXzDXkQsAR6BAgKEAE&biw=1366&bih=625
https://www.google.com/search?q=wiosenne+karty+pracy+do+przedszkola&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi0-qHXibjoAhWBY8AKHVXzDXkQsAR6BAgKEAE&biw=1366&bih=625
https://www.google.com/search?q=wiosenne+karty+pracy+do+przedszkola&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi0-qHXibjoAhWBY8AKHVXzDXkQsAR6BAgKEAE&biw=1366&bih=625
https://www.youtube.com/watch?v=MnQBOo7k36E&list=PLjGsQYozgMpF0A0c3Ff0Or8hRY5b0pi6n&smclient=77319340-5a4e-4cb8-bfa6-b767224a5246&utm_source=salesmanago&utm_medium=mailing&utm_campaign=default
https://www.youtube.com/watch?v=MnQBOo7k36E&list=PLjGsQYozgMpF0A0c3Ff0Or8hRY5b0pi6n&smclient=77319340-5a4e-4cb8-bfa6-b767224a5246&utm_source=salesmanago&utm_medium=mailing&utm_campaign=default
https://www.youtube.com/watch?v=MnQBOo7k36E&list=PLjGsQYozgMpF0A0c3Ff0Or8hRY5b0pi6n&smclient=77319340-5a4e-4cb8-bfa6-b767224a5246&utm_source=salesmanago&utm_medium=mailing&utm_campaign=default

