
Temat: WIOSENNE POWROTY 

 

30.03  

poniedziałek 

31.03 

wtorek 

1.04 

środa 

2.04 

czwartek 

mowa 

Słuchanie opowiadania 

„Gdzie budować gniazdo?” 

Hanny Zdzitowieckiej - 

-dzieci oglądają zdjęcia ptaków 

przez Internet , omawiają ich wygląd – 

różnice i podobieństwa 

 

plastyka 

Praca plastyczna  

Wydzieranka z gazety nt 

„Ptaki” 

 

mowa 

Film edukacyjny 

do wyboru 

„Wywiad z bocianem” 

lub 

„Budzik – Wiosna” 

(Kanał youtube) 

Muzyka 

Zabawa muzyczno-

ruchowa do piosenki 

„Maszeruje wiosna” - 

dzieci 

ruchem naśladują treść 

piosenki 

zestaw zabaw/ ćwiczeń ruchowych 

Strona Kids&sport 

(cały tydzień, wyboru zabaw dokonuje 

rodzic) 

 

Muzyka 

Słuchanie piosenki 

„Maszeruje  Wiosna” 

(Kanał youtube 

piosenki o wiośnie 

dla dzieci) 

https://youtu.be/yNLqW1kp

9Pw 

zestaw zabaw/ ćwiczeń  

ruchowych 

 

patrz poniedziałek 

matematyka 

Zabawa matematyczna 

„Ptaki z figur” 

- dzieci układają z 

klocków w kształcie figur 

geometrycznych lub 

wyciętych z papieru figur 

wymyślone przez siebie 

ptaki, przeliczają  ile 

figur danego kształtu 

zostało użytych 
 

INNE DZIAŁANIA 

Kolorowanie rysunku ptaka „Robimy wiosenne porządki” -dzieci 

pomagają rodzicom robiąc porządki na 

swoich półkach, w kącikach zabawek, 

wycierają kurze 

Zabawa badawcza „Barwna mozaika” 

Potrzebne będą: talerz, mleko, kolorowe 

barwniki, odrobina płynu do naczyń, 

patyczek kosmetyczny.                                

Nalewamy mleko na talerz. Robimy w nim 

plamki z dowolnych kolorów. Patyczek 

zwilżamy w płynie do naczyń, wkładamy 

do mleka i gotowe.                                      ( 

dziecisaważne.pl/10-prostych-

eksperymentów-dla-przedszkolakow ) 

 

Zabawy na rozwijanie funkcji wzrokowej: 

1. „Znajdź różnice” - dziecko wskazuje różnice między dwoma obrazkami 

2. „Gdzie jest wskazany przedmiot?” - dziecko wskazuje położenie przedmiotu ( na , pod, przed, za, obok, do góry, na 

dole ) 

3. „Ułóż tak samo” - dziecko układa klocki wg rytmu ułożonego przez rodzica 

Propozycje ciekawych stron www: 

 mojedziecikreatywnie.pl                                             

 panimonia.pl 

 edukacja.edux.pl 

 zdrowoisportowo.edu.pl 

 szaloneliczby.pl/przedszkole/ 

 



Tekst piosenki: 

 

Tam daleko gdzie wysoka sosna 

maszeruje drogą mała wiosna. 

Ma spódniczkę mini, sznurowane butki 

i jeden warkoczyk krótki. 

 

Ref. 

Maszeruje wiosna 

a ptaki wokoło 

lecą i świergoczą 

głośno i wesoło. 

Maszeruje wiosna w ręku 

trzyma kwiat gdy go 

w górę wznosi 

zielenieje świat ! 

 

Nosi wiosna dżinsową kurteczkę, 

na ramieniu małą torebeczkę 

chętnie żuje gumę i robi balony 

a z nich każdy jest zielony. 

 

Ref. 

Maszeruje wiosna 

a ptaki wokoło 

lecą i świergoczą 

głośno i wesoło. 

Maszeruje wiosna w ręku 

trzyma kwiat gdy go 

w górę wznosi 

zielenieje świat ! 

 

Wiosno, wiosno 

nie zapomnij o nas 

każda trawka chce 

być już zielona. 

gdybyś zapomniała inną 

drogą poszła 

zima by została mroźna. 

 

Ref. 

Maszeruje wiosna 

a ptaki wokoło 

lecą i świergoczą 

głośno i wesoło. 

Maszeruje wiosna w ręku 

trzyma kwiat gdy go 

w górę wznosi 

zielenieje świat ! 



 

„Kolorowanka ptak” 

 

 

 

 

Zabawa badawcza „Barwna mozaika” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Znajdź różnice 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

2. „Gdzie jest wskazany przedmiot” 

 

 

 

 

 

 

 



 


