
Temat zajęć: Przyszła wiosna 

1. Dzisiejsze zajęcia związane będą z panującą porą roku.  

Rodzic pyta dziecko:                              

• Jaką mamy teraz porę roku? ( WIOSNA) 

• Rodzic prosi dziecko aby podzieliło słowo „ wiosna” na sylaby (wios -na) / sylaby wyklaskujemy, na głoski (w-

i-o-s-n-a) /głoski liczymy na palcach.  

Rodzic pyta dziecko:  

• Czy wiesz kiedy zaczęła się wiosna?  

• Po jakiej porze roku przychodzi?  

• Jakie pory roku nastąpią po wiośnie?  

• Jaki miesiąc teraz mamy? 

• Jakie znasz przysłowie z nazwą obecnego miesiąca? ( spróbuj wyklaskać to przysłowie) 

/ W mar-cu jak w garn-cu/ 

 

2. Zagadki wiosenne – Rodzic czyta, dziecko odpowiada 

 

W czerwonych butach po łące chodzę 

Czasem przystanę na jednej nodze 

Łypnę okiem, przekrzywię głowę  

Czy już śniadanie dla mnie gotowe? (bocian)  

 

Tu cytrynek, tam paź królowej 

Wszędzie piękne, kolorowe  

Lekko unoszą się nad łąką  

Gdy tylko zaświeci słonko (motyl)  

 

Skaczą po łące, pływają w wodzie. 

Z bocianem żyją w ciągłej niezgodzie. (żaba)  

 

W kropki mam spódnicę, 

chętnie zjadam mszyce. (biedronka)  

 

Elegantką jest wśród ptaków, bo ciągle fruwa w czarnym fraku. Zwiastuje koniec zimy, choć „pierwsza wiosny nie 

czyni”. (jaskółka) 

 

Te wiosenne kryją w sobie listeczki lub kwiatki. Te słodziutkie – nadzienie z pysznej marmoladki. (pączki) 

 

Szaro-bure kotki, które wczesną wiosną na gałązkach wierzby nad potokiem rosną. (bazie) 

 

Że jest w ogródku łatwo zgadniecie, 

Skrył się, lecz widać kopczyki ziemi. (kret) 

 

Ma żółte i czarne paseczki, 

lata nad łąką i głośno bzyczy 

kiedy grzeje słonko. (pszczoła)  

 



Nie liść – a na łące i zielony 

Nie zegar – a cyka jak szalony. 

Nie w stajni skacze wolny. 

Już wiem! – to …. (konik polny) 

 

3. Myszki-szyszki” – tworzenie rymów. 

Odniesienie się do wiedzy dzieci o lesie i o tym, że las znajduje się w bliskim sąsiedztwie łąki. Rodzic pokazuje obrazki 

przedstawiające charakterystyczne elementy łąki i lasu. Dziecko próbuje nazwać jakie zwierzęta i rośliny widzi na 

obrazkach. 

 

 

 

   

Bocian na łące                                                                               Owady mieszkające na łące 



 

Mieszkańcy pól i łąk 



     

Bazie na wierzbie                                                             Zawilce w lesie 

                                                                   

    

Kaczeńce                                                                          Przebiśniegi 

 

 



Rodzic  rozpoczyna zdanie a dziecko je kończy: 

 

    W norce są myszki – w lesie są ….(szyszki) 
    W oknie są szyby – w lesie są ….(grzyby) 
    W domu są schody – w lesie są ….(jagody) 
    Kasia ma ładne zęby – w lesie rosną….(dęby) 
    Tu jest skórka – w lesie skacze ….(wiewiórka) 
    Po rzece pływają łabędzie – w lesie są….(żołędzie) 
    Tu są badyle – w lesie są ….(motyle) 
    Na tarasie stoi ława – w lesie rośnie ….(trawa) 
    Na łące pasie się krowa – w lesie jest ….(sowa) 
    W kuchni stoi lodówka – w lesie jest ….(mrówka) 
    Na stole stoją misy – w lesie biegają ….(lisy) 
    Obok przedszkola jest lodowisko – w lesie….(mrowisko) 
 

4. Różnicowanie zdań prawdziwych i fałszywych. Rodzic czyta zdanie, dziecko odpowiada: prawda/ fałsz lub 

tak/nie 

    Teraz coraz cieplej się ubieramy. (fałsz) 
    Kolor zielony to kolor wiosny? (prawda) 
    Wiosną słońce mocniej grzeje. (prawda)  
    Wiosną jeździmy na sankach? (fałsz) 
    Wiosną topi się śnieg? (prawda) 
    Zimą kwitną kwiaty? (fałsz) 
    Przebiśnieg i krokus to pierwsze wiosenne kwiaty (prawda) 
    Latem lepimy bałwana? (fałsz) 
    Wiosną przylatują ptaki z ciepłych krajów? ( prawda)  
                                                                                     
                                                                                        BRAWO!!! 
 

5. Rachunki pani Wiosny – zabawa matematyczna.  

Dzieci słuchają zagadek matematycznych, wykonują obliczenia przy użyciu dostępnego materiału (mogą to być 

kredki, wykałaczki, guziki, fasolki itp.)  

Rodzic mówi: Za chwilę przeczytam powoli wiersz, który pomoże nam w dodawaniu. Waszym zadaniem jest 

położenie przed sobą tylu np. kredek , ile kwiatów pojawi się we fragmencie wiersza. Zwróćcie uwagę na pytania, 

które mówią o obliczeniach. Wtedy będziemy wspólnie liczyć, ile kwiatów –zebraliście. (Dzieci mogą zapisywać wynik  

na kartce za pomocą cyfr) 

 

Przyszła wiosna do lasku  
Z kluczykiem przy pasku. 
A te kluczyki brzęczące 
To kolorowe kwiaty pachnące. 
Rosną tu trzy zawilce i trzy krokusy. 
Oblicz proszę, ile kwiatków wyszło 
Spod zimowych pierzynek ? 
 

Stąpa wiosna po łące. 

Zbiera kwiaty pachnące. 

Ma trzy stokrotki, cztery tulipany. 

Powiedz, z ilu kwiatków 

Zrobi wiosna bukiet pachnący? 



 

Chodzi wiosna po lesie. 

Promyki słońca w koszach niesie. 

Dwa kosze ma dla kwiatków, 

Trzy dla trawki, 

Trzy dla leśnej zwierzyny. 

Ile koszy przyniosła wiosna dla leśnej rodziny? 

 

6. Praca z książką – „Karta Pracy cz. 3” 

• Praca z KP3.30a – utrwalenie zapisu graficznego poznanych ostatnio liter W, w, C, c 

• Praca z KP3.30b – pisanie po śladzie wyrazów, próba odczytania ich 

• Praca z KP3.30c – utrwalenie zapisu graficznego znaku dodawania i równości 

• Praca z KP3.30d – kolorowanie figur zgodnie z zapisem matematycznym 

• Praca z KP3.31a – nazywanie przedmiotów na obrazkach, tworzenie par obrazków o takich samych nazwach, 

rysowanie kwiatu po śladzie oburącz(dziecko trzyma dwie kredki lub 2 ołówki i rysuje równocześnie).  

• Praca z KP3.31b – odczytywanie zdań, zapisywanie działań za pomocą cyfr i znaków +,= 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


