
                       WTOREK – ZABAWY Z WIOSNĄ 

1. Zabawa z kartą pracy 

Otwórzcie plik PDF pod nazwą WTOREK, który znajdziecie w załącznikach. 

Opowiedzcie, co się dzieje wiosną w parku i ogrodzie. Jak przyroda budzi się do życia? 

Odszukajcie ptaki i kwiaty umieszczone pod ilustracjami. 

 Wyróżnijcie pierwszą głoskę w tych słowach, np. “b” w słowie bocian itd... 

Policzcie, ile jest ptaków i kwiatów każdego gatunku na obu ilustracjach. 

Wskażcie i nazwijcie inne zwierzęta i rośliny. 

2. Zabawa z wiosennym wiatrem 

Wytnijcie z papieru chmurki i zawieście je na nitkach. Dmuchajcie w chmurki tak, aby 

wprawić je w ruch. Regulujcie siłę oddechu: lekki wietrzyk, silny wiatr, wichura. 

3. 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) 

Wiosna radzi kuma kumie, ledwo zbudza się ze snu. 

       - Nad jezioro, rzekę, strumień, spieszmy 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 ot za pan dobrodziej? Wciąż po mokrych łąkach chodzi, 

        Nos do każdej wtyka dziury i na wszystkich patrzy z góry. (bocian) 



        Gdy spadnie trochę dżdżu na ziemię, jej bardzo jest przyjemnie, 

        Wychodzi z ziemi, bo chce też, zobaczyć, jak wygląda deszcz. (dżdżownica) 

4. Zagadki pantomimiczne 

Wytnijcie obrazki będące rozwiązaniem zagadek, które znajdują się poniżej, włóżcie do 

koszyka i losujcie po jednym obrazku. Osoba, która wylosowała kartonik naśladuje 

ruchem sposób poruszania się zwierzątka, pozostali odgadują. Powtarzajcie trudne 
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5. Powtórzcie wiosenną piosenkę 

https://www.youtube.com/watch?v=4dJqNSI821E 

6. Zabawa plastyczna “Wiosenna łąka”  

Kartkę A4 pomalujcie na zielono i zostawcie do wyschnięcia. W tym czasie na płaskiej gąbce 

narysujcie kwiatek i kilka kół, wytnijcie je. Zamalujcie kwiatek farbą i odciśnijcie go na 

wyschniętej już zielonej kartce. Pokryjcie tak całą kartkę. W środku każdego kwiatka odciśnijcie 

kółko, które pomalujcie w innym niż kwiatek kolorze. Powstanie w ten sposób niezwykła 

wiosenna łąka. 


