
Witajcie Gwiazdeczki. Na nadchodzący weekend proponuję Wam kilka zabaw, dzięki którym 

stajemy się bacznymi obserwatorami przyrody , ćwiczymy mowę, koncentrację uwagi, 

przypominamy sobie zwiastuny wiosny tj. bazie kotki, przebiśniegi, żonkile, fiołki, tulipany, 

bocian, żaba, ślimak, potrafimy skakać jak żabki, ćwiczymy motorykę małą wykonując pracę 

plastyczną pt. bazie kotki . Życzę Wam przyjemnej zabawy. 

1.  Najpierw razem z rodzicami popatrzcie przez okno i spróbujcie odpowiedzieć na 

pytania rodziców tj. 

Co zmieniło się za oknem? 

Czy widać śnieg? Co się z nim stało? 

Czy słoneczko świeci mocniej? 

Po czym to poznajemy? (Jest coraz cieplej). 

Czy słychać ptaki? (Powróciły skowronki, bociany). 

 Co dzieje się z trawą? 

 

2. Zapraszam Was do uważnego wysłuchania opowiadania B. Szelągowskiej pt. „ 

Czary wiosennej wróżki – wiosenni detektywi ”, które przeczytają Wam rodzice. 

Słońce świeciło coraz mocniej. Każdy kolejny dzień był cieplejszy od poprzedniego. Wróżka 

postanowiła zabrać dzieci ze sobą do parku. – Słuchajcie, moi mili. Może byśmy poszli do 

parku poszukać pierwszych oznak wiosny? Śniegu już prawie nie ma. Sople lodu też już się 

rozpuściły. Może jakieś kwiatuszki już zakwitły… no i oczywiście poszukamy kotków. Kto 

chce zostać wiosennym detektywem? – zapytała wróżka. – Ja, ja i ja… i ja też, wróżko – wołały 

dzieci. Wiosna powolutku zajmowała miejsce zimy. Po rzeczce płynęły resztki kry. Wśród 

starych liści zakwitły białe przebiśniegi i delikatne, fioletowe fiołki. Z ziemi zaczęły kiełkować 

tulipany i żonkile. Tuż przy krokusie odpoczywał sobie zmęczony wędrówką ślimak. – Widzę 

bociana! – zawołał dumny z siebie Bartek. – A tam, na rzece… widzicie… to chyba kaczka! – 

krzyknęła Monika. – Kaczuszki, bociany, ale gdzie są kotki? – zastanawiała się Kasia. – 

Właśnie! Gdzie te kotki się schowały? – dodała Zosia. – Kici, kici… kici, kici. Nie bójcie się, 

kotki! – wołał Krzysio. – Wróżko, nigdzie nie widać kotków. Gdyby gdzieś tu były, na pewno 

by do nas przyszły. – A może jest im zimno i siedzą gdzieś skulone wśród trawy – zamartwiała 

się Karolinka. – Może się zgubiły i nie mogą odnaleźć swojej mamy. – Wróżko, a dlaczego ty 

się tak tajemniczo uśmiechasz? – dopytywał się Tomek. – Chyba wiesz, gdzie są kotki. – Tak, 

oczywiście wiem, gdzie są kotki. Zanim wam powiem gdzie, rozwiążcie zagadkę. Mleczka nie 

chcą pić. Nigdy nie biegają. Choć mają futerka, ogonków nie mają. Oj, dziwne to kotki, bo na 

wierzbie rosną i to tylko wiosną. – To bazie – zawołała Ewa. – I co? Teraz już wiecie, gdzie są 

kotki? – radośnie spytała wróżka. – Tak! – odpowiedziały chórem dzieci. – Rosną na wierzbie! 

Nad naszymi głowami. – Śmieszne te kotki! I takie puchate. Może weźmiemy je do wazonu? 

Będzie wiosennie w przedszkolu – powiedział Wojtek. Dzieci z wróżką wyruszyły w drogę 

powrotną, niosąc bazie. Ślimak także wyruszył w dalszą drogę. Może też szukał oznak wiosny? 

3. Po wysłuchaniu opowiadania rozmawiamy z dziećmi na temat tego, co dzieci 

zrozumiały, możemy przeczytać im opowiadanie jeszcze raz, wyjaśnić niezrozumiałe 

słowa np. kra, wspólnie porozmawiać na temat oznak wiosny.  



 - Jakich kotków szukały dzieci? 

- Jakie kwiaty zakwitły w parku? 

 - Kogo dzieci jeszcze spotkały w parku ? 

 

4. Zabawa pt. „ Rozwiązujemy zagadki ” 

Rodzic czyta zagadkę a dziecko podaje rozwiązanie. 

 

● Mleczka nie chcą pić. Nigdy nie biegają. Choć mają futerka, ogonków nie mają. Oj, dziwne 

to kotki, bo na wierzbie rosną i to tylko wiosną. ( bazie kotki) 

● Biały kwiat przebił śnieg   i wyjrzał na świat. (przebiśnieg) 

 ● Ma dziób i nogi czerwone. Gdy pojawi się na łące, straszy żabki kumkające. (bocian) 

● Skacze przy ciepłej pogodzie: raz jest w trawie, raz jest w wodzie. (żaba) 

5.  Zabawa z elementem skoku  pt. „ Uwaga! Bocian! ”  

Dzieci – żabki – skaczą po pokoju – łące. Na hasło Uwaga! Bocian! – zatrzymują się przez 

chwilę w bezruchu. 

5. Praca plastyczna pt. „ Bazie kotki ”  

Pracę pt . bazie kotki możecie wykonać na trzy sposoby podane na stronie internetowej 

tj. www.ekodziecko.com, gdzie znajdziecie mnóstwo różnych pomysłów na ciekawe 

prace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała : Barbara Musiał 

 

http://www.ekodziecko.com/


Opracowała Malwina Galwas 

Zadanie 1: Odwzoruj układ obrazków 

Instrukcja: Zadaniem dziecka jest odwzorowanie podanego w tabeli układu obrazków, a więc do każdego obrazka, dziecko układa w pustym 

polu tabeli taki sam obrazek (motylek pod motylkiem, żabka pod żabką, itp.) 

 

     

     

 

 

https://icondoit.wordpress.com/2010/05/14/butterflies-are-free/
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Zadanie 2: Ułóż obrazek 

Instrukcja: Rodzicu, wytnij zaznaczone przerywaną linią elementy. Zadaniem dziecka jest ułożenie swojego obrazka. Dodatkowo można prosić 

dziecko aby umieściło obrazek w odpowiednim miejscu poprzez wydawanie określonych poleceń np. połóż słoneczko pod chmurką lub połóż 

słoneczko u góry kartki a obok chmurkę, pod chmurką połóż drugą chmurkę, umieść pszczółkę na kwiatku, połóż wszystkie chmurki obok siebie, 

itp. Po skończonej zabawie dziecko przykleja elementy i koloruje obrazek.  

Uwaga: podczas kolorowania należy zwrócić uwagę na poprawny chwyt kredki oraz odpowiedni dobór kolorów. 

https://icondoit.wordpress.com/2010/05/14/butterflies-are-free/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


 

 

 

 

 

 

 

Wytnij wzdłuż linii: 


