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Witaj Wiosno!

Cele:

 wdrażanie do sprawnego posługiwania się ołówkiem, kredką, mazakiem oraz nożyczkami,

 przygotowanie do nauki czytania i pisania,

 nazywanie  swoich  emocji,  np.  radość,  zaskoczenie,  strach  i  dzielenie  się  swoimi

wrażeniami, 

 kształtowanie umiejętności matematycznych oraz  twórczego myślenia,

 zakładanie zielnika, uczestniczenie w prostych eksperymentach przyrodniczych

 określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie oraz najbliższym otoczeniu

na wiosnę,

 nazywanie niektórych gatunków kwiatów,

 rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności.

1.Bajeczka- prosimy o przeczytanie dzieciom i rozmowę na temat bajki oraz zachęcamy do

oglądania obrazków wiosennych ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany zachodzące

w przyrodzie wiosną.

Chomik szuka wiosny 

Pewnego dnia mały Chomik obudził się w swojej norce na skraju lasu. Ziewnął, przeciągnął

się, przetarł oczy łapką i wyszedł z norki szukać wiosny. – Zimno – mruknął zaspany Chomik.

Rozejrzał się dookoła, ale wiosny nigdzie nie było. Na gałązkach wierzby siedziały małe, puchate

wierzbowe kotki. – Co robicie tak wysoko? – spytał Chomik. – Rośniemy, rośniemy – zawołały

wierzbowe kotki.  –  A wiosny nie  widziałyście?  –  spytał  Chomik.  Ale  właśnie  nadleciał  wiatr,

wierzba zaszumiała gałązkami i Chomik nie usłyszał, co mówią wierzbowe kotki. Poszedł więc

dalej. Świeciło słonko, a po niebie przepływały małe chmurki. – Halo – zawołał do nich Chomik. –

Czy nie  widziałyście  wiosny? A wtedy jedna z chmurek zasłoniła  słońce i  na Chomika spadły

krople deszczu. – Brr… – skulił się Chomik przy ziemi i zobaczył małe, białe kwiatki. – Może wy

widziałyście wiosnę? – spytał,  ale kwiatki były malutkie i jeszcze nie potrafiły mówić. Chomik

poszedł  dalej  szukać wiosny. W górze między drzewami fruwały ptaki.  Były bardzo zajęte,  bo

zbierały gałązki  i  wiórki  na  budowę gniazd.  –  Może wy wiecie,  gdzie  jest  wiosna? – zawołał

Chomik, ale ptaki śpiewały, ćwierkały, gwizdały i nawet nie słyszały głosu Chomika. – Muszę iść

dalej, tutaj jeszcze nikt wiosny nie spotkał – mruknął do siebie. Aż wreszcie Chomik doszedł na



łąkę,  a tam… na długich nogach stał  pan bocian.  Chomik zadarł  wysoko głowę i  przyjrzał się

boćkowi. Jego nawet nie warto pytać o wiosnę, jest taki zmarznięty, że aż nos i nogi ma czerwone.

A bocian też przyjrzał się Chomikowi i zaklekotał: – Coś podobnego! Ta żaba cała ubrana jest

w ciepłe futerko, a ja myślałem, że to już wiosna – i odleciał. A Chomik powędrował dalej szukać

wiosny. 

Agnieszka Galica Źródło: A. Galica, „Chomik szuka wiosny” [w:] „Antologia literatury dla najmłodszych…”, KAW,

Warszawa 2002;

2. Zagadki z wiosennej szufladki:

 W kropki ma spódnicę, chętnie zjada mszyce. (biedronka) 

 Kiedy wiosna z wonnych kwiatów płaszcz na drzewa kładzie, one znoszą kwietny pyłek

do swych domków w sadzie. (pszczoły)

 Złośliwa panienka, w pasie bardzo cienka. Leci, brzęczy z daleka, każdy od niej ucieka.

(osa) 

 Nosi błoto, glinę. Mozolnie pracuje, bo maleńkie gniazdko pod dachem buduje. (jaskółka)

 Gdy wiosną powiesisz budkę na jabłoni, jaki ptak przyleci uwić gniazdko do niej? (szpak)

 Wiosną  radzi  kuma  kumie,  ledwo  zbudzą  się  ze  snu.  –  Nad  jezioro,  rzekę,  strumień

śpieszmy kumy, ile tchu! (żaby)

 Tu cytrynek, tam paź królowej, wszędzie piękne, kolorowe. Lekko unoszą się nad łąką, gdy

tylko zaświeci słonko. (motyle)

 Śmiało rusza w drogę, choć ma jedną nogę. Czy to wiosna, czy lato, czy jesień, wszystko,

co ma, z sobą niesie. (ślimak) 

 A co to za pan dobrodziej? Wciąż po mokrych łąkach chodzi, nos do każdej wtyka dziury 

i na wszystkich patrzy z góry. (bocian) 

3. Wiosenne rabatki na parapecie:

Sadzenie cebuli (sposób 1):

 cebuli

 szklanka

 wata lub płatek ręcznika papierowego

Do szklanki (lub plastikowego kubeczka) wkładamy watę lub papierowe ręczniki wkładamy

do niej cebulę korzeniami do dołu i podlewamy.



Sadzenie cebuli (sposób 2):

 Słoik

 gaza

 cebula

Przykryć słoik  kawałkiem gazy, ale nie naciągać jej tylko utworzyć wgłębienie wewnątrz słoika.

Gazę do brzegów słoika przymocować za pomocą gumki recepturki lub sznurka. W powstałym

wgłębieniu umieść cebulę. Nalać wody do słoika tak, by korzenie cebuli były zanurzone. Ustawić

słoik na parapecie. Uzupełniać wodę w słoiku, gdy jej ubędzie.

Sadzenie rzeżuchy

 nasiona rzeżuchy

 talerzyk

 wata, lignina lub papierowy ręcznik

Do uprawy rzeżuchy możemy wykorzystać płaski talerzyk lub salaterkę (brzegi naczynia nie mogą

być zbyt wysokie, aby nie utrudniały ścinania). Dno naczynia wykładamy warstwą waty, ligniny

lub  trzema  warstwami  papierowego  ręcznika,  a  następnie  obficie  zwilżamy  wodą.  Tak

przygotowany podkład posypujemy równomiernie nasionami rzeżuchy. 

Można zasadzić inne roślinki według własnego pomysłu :)

Karty pracy:

Karty pracy udostępnione ze strony:

https://www.google.com/search?q=karta+pracy++z+sylabami+wiosna&tbm=isch&ved=2ahUKEwiI9vm4lbnoAhVxlosKHRN-

BQYQ2-cCegQIABAA&oq=karta+pracy++z+sylabami+wiosna&gs_lcp=CgNpbWcQA1C4sgJY8LoCYJe8AmgAcAB4AIABcIgB-

gSSAQM2LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=zSl9XsjbKPGsrgST_JUw&bih=524&biw=1242&rlz=1C1G

CEA_enPL827PL827#imgrc=Lm7gKenz4ZbHIM 

https://przedszkolankowo.pl/2017/03/08/wiosenne-karty-pracy-zestaw-1/ 

https://przedszkolankowo.pl/2017/03/08/wiosenne-karty-pracy-zestaw-1/
https://www.google.com/search?q=karta+pracy++z+sylabami+wiosna&tbm=isch&ved=2ahUKEwiI9vm4lbnoAhVxlosKHRN-BQYQ2-cCegQIABAA&oq=karta+pracy++z+sylabami+wiosna&gs_lcp=CgNpbWcQA1C4sgJY8LoCYJe8AmgAcAB4AIABcIgB-gSSAQM2LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=zSl9XsjbKPGsrgST_JUw&bih=524&biw=1242&rlz=1C1GCEA_enPL827PL827#imgrc=Lm7gKenz4ZbHIM
https://www.google.com/search?q=karta+pracy++z+sylabami+wiosna&tbm=isch&ved=2ahUKEwiI9vm4lbnoAhVxlosKHRN-BQYQ2-cCegQIABAA&oq=karta+pracy++z+sylabami+wiosna&gs_lcp=CgNpbWcQA1C4sgJY8LoCYJe8AmgAcAB4AIABcIgB-gSSAQM2LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=zSl9XsjbKPGsrgST_JUw&bih=524&biw=1242&rlz=1C1GCEA_enPL827PL827#imgrc=Lm7gKenz4ZbHIM
https://www.google.com/search?q=karta+pracy++z+sylabami+wiosna&tbm=isch&ved=2ahUKEwiI9vm4lbnoAhVxlosKHRN-BQYQ2-cCegQIABAA&oq=karta+pracy++z+sylabami+wiosna&gs_lcp=CgNpbWcQA1C4sgJY8LoCYJe8AmgAcAB4AIABcIgB-gSSAQM2LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=zSl9XsjbKPGsrgST_JUw&bih=524&biw=1242&rlz=1C1GCEA_enPL827PL827#imgrc=Lm7gKenz4ZbHIM
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Wytnij i ułóż wyrazy z rozsypanych sylab. Pokoloruj bohaterów bajki


