
Drodzy Rodzice ! 

 Tematyka naszych zajęć :Nadchodzi wiosna. Udostępniam Państwu materiały o takiej tematyce i 

zachęcam do wspólnej zabawy wraz z dzieckiem w domu. 

 

PANI WIOSNA 

 

1.Słuchanie wiersza I. Salach „Kto to?” – rozmowa na temat wiersza. 

„Powiedzcie mi dzieci 

co to jest za Pani: 

trawa rośnie, słonko świeci, 

ptaszek śpiewa dla niej? 

 

Kto przychodzi do nas 

o tej porze roku? 

Jest pachnąca i radosna. 

Czy wiesz kto to?” 

 

• Kto przychodzi do nas o tej porze roku? 

• Co przynosi Pani Wiosna? 

 

 

2.Zabawa ruchowa: „Kwiaty więdną – kwiaty rosną”. 

Na hasło kwiaty więdną  dziecko przykuca, na hasło kwiaty rosną dziecko powoli podnosi się, 

prostuje z rękami uniesionymi do góry. 

 

 

3.Powtórzenie piosenki 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY 

  

Słowa do piosenki: 

Tam daleko, gdzie wysoka sosna 

maszeruje drogą mała wiosna 

ma spódniczkę mini, sznurowane butki 

i jeden warkoczyk krótki. 

 

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. 

 

Maszeruje... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY


Wiosno, wiosno, nie zapomnij o nas 

każda trawka chce już być zielona 

Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła 

zima by została mroźna. 

 

Maszeruje... 

 

 

 

 

 

 



 

 

KOLORY WIOSNY 

 

„List do dzieci od Pani Wiosny” 

 

Kochane dzieci, Wam się przedstawię, 

ja jestem Wiosna, co mieszka w trawie. 

Przychodzę do Was zaraz po zimie,  

gdy tylko mróz i śnieg biały minie. 

 

Niestety problem mam bardzo duży, 

zgubiłam mój kolor w długiej podróży. 

Kolor zielony, to chyba wiecie,  

kolor zielony - najpiękniejszy w świecie ! 

 

Imię me Wiosna, zawód – malarka, 

maluje świat w kolorze kanarka. 

Zima się kończy, pracę zaczynam 

a zielonego jak nie mam tak, nie ma. 

 

Dlatego proszę Was dzieci o pomoc, 

pomóżcie mi znaleźć mą barwę zieloną. 

Muszę zielone pomalować dróżki,  

drzewa, krzewy i polnego konika nóżki. 

 

Żabki, co w stawie kumkają wesoło,  

trawki, co pięknie pachną w około.  

Prośbę więc mą ponownie powtarzam  

i Was dzieci serdecznie pozdrawiam. 

 

a) Rozmowa z dziećmi na temat treści listu: 

 

- Kto do Was napisał list? 

- O co prosi Was Pani Wiosna? 

- Do czego potrzebny Wiośnie kolor zielony? 

 

 

„Zielone podarunki dla Pani Wiosny” – wyszukiwanie w domu zielonych przedmiotów, 

gromadzenie ich na dywanie, nazwanie zebrany „podarunków”. Zwrócenie uwagi na występowanie 

różnorodnych odcieni barwy zielonej.  

 

 „Pomagamy Wiośnie – malujemy świat na zielono” ćwiczenia ruchowe z podkładem muzycznym z 

użyciem zielonych bibułowych wstążeczek. Każdy indywidualnie (dzieci  

i rodzice) wybiera z koszyka zieloną wstążeczkę spośród różnobarwnych tasiemek.  

 

 

 „Czary-mary”- otrzymywanie koloru zielonego przez łączenie barw żółtej i niebieskiej  

z równoczesnym wymawianiem rymowanki z różnym natężeniem głosu. 

„Czary- mary, czary- mary,  

niech się spełnią nasze czary. 

Hokus- pokus, dzień radosny 



mamy tutaj kolor wiosny” 

8. Praca plastyczna „Zielona sukienka dla Pani Wiosny” –  malowanie zieloną farbą plakatową 

uzyskaną przy wcześniejszym zadaniu. 

 

 

PIERWSZE KWIATY 

Zagadki słowne o kwiatach – wprowadzenie do tematu zajęć 

 

Jeszcze wszystko uśpione, 

Jeszcze nic nie rośnie, 

A on śnieg przebija 



I mówi o wiośnie. 

Przebiśnieg 

 

Za nim żółtym kolorem 

Pozdrawiając wiosnę 

Zjawił się wieczorem 

Słoneczny...  

Pierwiosnek 

Na górskiej polance, 

Zakwitam co roku, 

Rosnę tez w ogródkach, 

Nazywam się .... 

Krokus 

 

Jak ten kwiat się nazywa 

Co słowo „pan” w nazwie ukrywa? 

Tulipan 

 

„Rośniemy” – zabawa ruchowa przy muzyce z płyty CD. Dzieci są maleńkimi cebulkami, z których 

wyrosną kwiaty – siad skulny. Przy akompaniamencie muzyki bardzo powoli zaczynają rosnąć 

podnosząc się do góry coraz wyżej. Unosząc ręce i stojąc na placach dzieci „kwiaty” kołyszą się, 

wystawiając główki do słońca. Po chwili znów powoli wracając do wcześniejszej pozycji. 

 

„Mój kwiatek” – układanie obrazka z 3 części.  Odgadywanie nazwy kwiatka. Rodzic przecina na 

trzy części, zadaniem dziecka jest ułożenie poprawnie. Naklejanie obrazka na karton przy użyciu 

kleju. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POWROTY PTAKÓW 

 

"Ptasie perypetie" Agata Bober 

 

W ciepłych krajach afrykańskich, gdzie na zimę odlecieli, 

Trzech przyjaciół się spotkało, by pomówić o niedzieli. 

 

Pierwszy zaczął Pan Skowronek, co ze swego śpiewu słynął: 

-Lećmy szybko wnet do Polski, bo nam dni wiosenne miną! 

Wszak wiadomo nie od dzisiaj, że mym wielkim jest zadaniem 

Wszem i wobec wyśpiewywać, Pani Wiosny powitanie. 

 

- Ty mój drogi wciąż o pracy- wtrącił się czerwononogi. 

Chciałbym jeszcze móc odpocząć, bo do Polski kawał drogi! 

A poza tym, tam na miejscu, czeka mnie roboty szmat, 

Gniazdo muszę znów zbudować, małym pomóc przyjść na świat. 

 

-Wiem, co mówisz mój kolego- przemówiła wnet jaskółka. 

Pracy w Polsce mam bez liku, bom nie jest jak ta kukułka 

Co podrzuca innym dzieci, żeby później leniuchować. 

Na najlepsze ptaki w Polsce, muszę dzieci swe wychować. 

 

Wtem sfrunęła Pani Sójka,  z listem w swoim małym dzióbku. 

- Proszę czytać, bo znalazłam list ten w kwiatach, w mym ogródku. 

 

Wziął list Bocian w skrzydła swoje i zaczyna czytać: 

„Przylatujcie wy leniuchy, wiosnę trzeba witać! 

Środek marca, a Was nie ma, zaraz będzie wielka draka, 

Bo na niebie wciąż nie widać, powracającego ptaka! 

Wiec pakujcie swe manatki i w daleką podróż sio! 

P.S To ja, Wasz przyjaciel drogi, Pan Wróbelek Pio.” 

 

Nie czekając ani chwili, w wielkim pędzie spakowane, 

Wyruszyły w długą podróż, ptaki nieco skołowane. 

Bo nie wiedzą co ich, czeka, gdy do Polski zawitają, 

Strachu pełne swe kuperki, biedne ptaszki teraz mają! 

 

 

• „Przyleciały ptaki” – zabawa z elementem biegu.  

Dzieci biegną w jednym kierunku,poruszając rozłożonymi szeroko ramionami. 

 

• „Bociany chodzą po łące” – zabawa z elementem równowagi.  
Chód z wysokim unoszeniem kolan. Co pewien czas dzieci – bociany, zatrzymują się i stają na 

jednej nodze, rozkładając szeroko ramiona. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WITAJ WIOSNO 

 

„Marzanno, Marzanno, zimowa panno 

Byłaś z nami zimę całą. 

Śniegiem sypałaś, 

Mroźnym wiatrem też zawiałaś. 

Cieszyliśmy  się wszyscy w koło 

Bo z Tobą zima była wesoła. 

Dziś smutno żegnać Cię 

Bo już skończyła się zima, 

A wiosna się zaczyna!” 

 

Marzanna to symbol zimy, 

która całą przyrodę, ziemię, rzeki i drzewa skuwa lodem… 

Ludzie tęskniąc do ciepła, chcąc się słońcem cieszyć. 

Przyjście wiosny, jak mogli, pragnęli przyśpieszyć. 

Więc, gdy ziemia tajała, gdy spływały lody 

Srogą Zimę – Marzannę wrzucali do wody. 

 

 

 

Marzanna -wykonanie kukły 

1. Przygotowujemy drewniany stelaż – dwa drewniane elementy łączymy sznurkiem lub taśmą 

klejącą. 

 

2. Drewniany stelaż owijamy słomą i okręcamy mocno sznurkiem. 

 

3. Modelujemy głowę za pomocą białej lub kremowej krepy. 

 

4. Upinamy kolorową bluzeczkę – w pasie wiążemy sznurkiem. 

 

5. Z trzech kolorowych powycinanych kawałków krepy upinamy spódniczkę i fartuszek – w 

pasie mocno ściskamy sznurkiem. Wiążemy pasek i z tyłu przyczepiamy dużą kokardę. 

 

6. Dopinamy warkocze, doklejamy oczy, nos, usta. Nakładamy na głowę kolorową 

chusteczkę. Na rękach wiążemy dużo kolorowych wstążek i Marzanna skończona!!! 

 

IDZIE WIOSNA – POWTÓRZENIE PIOSENKI 

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

 

Strojna w zieleń poprzez ziemię idzie wiosna. 

Cała w kwiatach, w śpiewie ptaków, w blasku słońca . 

Strojna w zieleń poprzez ziemię idzie wiosna. 

Cała w kwiatach, w śpiewie ptaków, w blasku słońca . 

  



Jasną chmurę ma nad czołem uśmiechnięta. 

Wiatrem miękkim pełnym ciepła owinięta. 

Jasną chmurę ma nad czołem uśmiechnięta. 

Wiatrem miękkim pełnym ciepła owinięta. 

  

Idzie ziemią, idzie wodą jak to wiosna, 

aż do lata dojdzie strojna by tam zostać. 

Idzie ziemią, idzie wodą jak to wiosna, 

aż do lata dojdzie strojna by tam zostać 

  

 


