
Data: 25. 03. 2020 

Temat: „Witaj wiosno”. 

1. Słuchanie opowiadania E. Stadtmüller Witaj, wiosno!  

 

– Kiedy ta wiosna w końcu przyjdzie – marudziła Ada. – W przedszkolu już dawno śpiewamy 

o niej piosenki, wycinamy kolorowe motylki i kwiatki, a ona nic. – Jak to: nic – oburzył się 

tato. – Wiosna pracuje pełną parą, aby wybuchnąć zielenią, gdy tylko spadnie pierwszy ciepły 

deszcz. – Jakoś tej pracy nie widać – skrzywił się Olek. – Wszędzie szaro, buro i ponuro… – 

Chyba ktoś tu nie umie patrzeć uważnie… – pokręcił głową tato. – Jeśli ubierzecie się w pięć 

minut, to zabiorę was do parku na wyprawę detektywistyczną. Będziemy tropić ślady wiosny. 

Zgoda? – Zgoda! – zawołali bardzo zgodnie Ada i Olek. Trzeba przyznać, że parkowe alejki, 

tonące w marcowej mgle, nie wyglądały najlepiej. Odrapane ławki, pusty plac zabaw, błoto 

pod nogami. Olek już miał zaproponować powrót do domu, gdy tato zawołał: – STOP! Na 

prawo patrz! – Ale na co patrz? – nie zrozumiała Ada. Tato bez słowa wskazał parasolem na 

parkową sadzawkę.  

Tuż przy pustym łabędzim domku, na wierzbowych gałązkach bieliły się najprawdziwsze na 

świecie… – Bazie! – wrzasnął Olek. – Zobaczyłem je pierwszy, punkt dla mnie! Ada była 

niepocieszona. Na szczęście sokole oko taty dojrzało kolejny, niezaprzeczalny znak wiosny. 

Podczas gdy Olek wypatrywał ptaków na drzewach, tato dyskretnie przytrzymał Adę za 

kapturek kurtki i oczami wskazał wijącą się pośród burej trawy ścieżkę. Ada pobiegła nią i po 

chwili wszyscy usłyszeli jej radosny okrzyk: – Mam! Mam drugi znak wiosny! Remis! Teraz 

dopiero Olek zauważył malutkie żółte kwiatuszki, których rozczochrane główki pojawiły się 

nie wiadomo skąd tuż nad ziemią. – To podbiał – wyjaśnił dzieciom tato. – Bardzo 

pożyteczna, lecznicza roślinka. – A co ona leczy? – chciała wiedzieć Ada. – Wiosenne 

katarki, marcowe chrypki i kaszelki… – odparł tato. – Oj, chyba zbiera się na deszcz, więc 

lepiej wracajmy, żebyśmy nie musieli się nią kurować. Droga do domu – niby taka sama – 

okazała się pasmem radosnych odkryć. – Pąki na żywopłocie! – meldował Olek. – Zielony 

listek, o tu – na klombie! – nie dawała za wygraną Ada. – Przebiśniegi!!! – wykrzyknęli 

równocześnie na widok całej kępy ślicznych białych kwiatuszków rosnących na trawniku, tuż 

obok ich własnego domu. – Jak widzicie, wiosna wcale się nie leni – uśmiechnął się tato. – 

Trzeba tylko umieć patrzeć. 

2. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania: 

− Na co narzekały dzieci?  

− Jaką propozycję złożył tata Adzie i Olkowi?  

− Jakie zwiastuny wiosny dzieci zauważyły w parku?  

− Czy w waszej okolicy można zobaczyć już jakieś zwiastuny wiosny? 

3. Przypomnienie piosenki „Maszeruje wiosna” (YouTube) 

4. Zabawa matematyczna „Kolorowe kwiaty” (potrzebne są wydrukowane lub narysowane 

kolorowe kwiaty) 

Dziecko:  

- tworzy zbiory (np. ze względu na kolor – można poćwiczyć przy tym kolory ale dziecko nie 

tylko wskazuje dany kolor ale też musi nazwać kolor wskazany przez Rodzica, ze względu na 

wielkość lub ze względu na rodzaj)  

- przelicza kwiaty w danym zbiorze 

- określa, gdzie jest mniej, gdzie jest więcej a gdzie jest tyle samo 



5. Rozwiązywanie zagadek słownych 

- Wracają ptaki z daleka i kwiatki kiełkują wokoło. Nadchodzi pora radosna, bo właśnie 

zaczyna się… (wiosna) 

- Jak dobrze, że wreszcie skończyła się zima, wezmę dom na plecy i pójdę! - rzekł ...(ślimak) 

- Nie ma lepszej lotniczki. Ogon niczym nożyczki. Lepi gniazdo pod strzechą, Jest dla ludzi 

pociechą, W powietrzu toczy kółka, Kto to taki?…(jaskółka) 

- Ile fruwania? Ile roboty! Wierzba zaprasza na pyłek złoty. Sasanka dzwoni: - nie traci czasu! 

Przylaszczka woła: chodźcie do lasu! Robotnice brzęczące w dzień pracują na łące. Mają 

dużo roboty, bo zbierają miód złoty (pszczoła) 

- Długie uszy – świetny słuch. Kto nie wierzy –to „czuj duch”. Na wrogów nie czeka – nogi 

za pas, ucieka. – A jak chodzi? – Kicając! Wiemy! Wiemy – to ...........(zając) 

- Na pastwisku, w sadzie drąży korytarze, kopce z ziemi sypie, połyka szkodniki. Bardzo 

pożyteczny, choć nie zawsze grzeczny. Pomyśl, zgadniesz wnet, że to czarny ... (kret) 

- Znacie takiego konika, który zawsze w trawie cyka? ...(konik polny) 

- Mogą rosnąć w ogrodzie, na działce lub na łące. Są bardzo kolorowe i pachnące … (kwiaty) 

6. Praca plastyczna ( propozycje): 

Żaba – słoik pomalowany na zielono, może też być rolka po papierze toaletowym 

pomalowana na zielono lub oklejona zieloną bibułą lub papierem. Resztę elementów 

wycinamy z kolorowego bloku i przyklejamy. 

Przebiśniegi – talerzyk papierowy, niebieska, zielona i biała kartka oraz klej 

Wiosenny motyl – butelka po KUBUSIU PLAY, drucik kreatywny (może być a nie musi, 

można zastąpić kartką) , kolorowe kartki oraz klej 

  

 

 


