
Drodzy rodzice z grupy Misie w tym tygodniu proponujemy temat kompleksowy 

„Witamy Panią Wiosnę” 

 

 Poniżej przedstawiamy propozycje zajęć i zabaw, które mogą Państwo zrealizować w domu 

w celu zapoznania dzieci z oznakami wiosny.  

 

Data: 30.03.2020  
Temat dnia: „Witaj Wiosno” 
 
Cele  
Dziecko: 

• usprawnia narządy mowy 
• doskonali umiejętności grafomotoryczne  
• uważnie słucha  
• wskazuje zwiastuny nadchodzącej wiosny  
• zna i nazywa pory roku  
• eksperymentuje i wnioskuje 
• uwrażliwia się na budowę utworu  

 
 
1. Pierwszą naszą propozycją jest gimnastyka narządów mowy. 
 
Rodzic opowiada dziecku o języczku, który wybrał się na poszukiwanie wiosny. Poleca mu, aby  
we wskazanym momencie wykonywało określone czynności.  
 
Zbliżała się wiosna. Za oknem słychać było śpiew ptaków (dziecko naśladuje głosy ptaków). 
Języczek wybrał się do lasu na poszukiwanie oznak wiosny. Jechał na koniu (dziecko kląska, 
uderzając szerokim językiem o podniebienie). Na łące zobaczył bociany (dziecko wymawia: kle, 
kle). Zatrzymał się na leśnej polanie (dziecko wymawia: prr). Zsiadł z konia, rozejrzał się wokoło 
(dziecko oblizuje wargi ruchem okrężnym). Świeciło słońce, wiał delikatny wiatr (dziecko 
wykonuje krótki wdech nosem, chwilę zatrzymują powietrze i długo wydychają ustami). Było 
ciepło i przyjemnie (dziecko uśmiecha się, rozchylając wargi). Na skraju polany zakwitły wiosenne 
kwiaty – zawilce i sasanki. Pachniało wiosną (dziecko oddycha głęboko, wdychając powietrze 
nosem, wydychając ustami). Języczek pochylił się i powąchał kwiaty (dziecko wdycha powietrze 
nosem) i kichnął (dziecko kicha, wymawiając: a-psik). W tym momencie zauważył przeciskającego 
się przez zarośla jeża (dziecko ziewa, przeciska język między złączonymi zębami). Zrobiło się 
późno. Języczek wsiadł na konia i pogalopował do domu (dziecko kląska, uderzając szerokim 
językiem o podniebienie).  
R. Sprawka, J. Graban Źródło: R. Sprawka, J. Graban, „Logopedyczne zabawy grupowe dla dzieci od 4 do 7 lat”, wyd. 
Harmonia,  
 
 
2. Prosimy o przeczytanie bajki Kamila Polaka „Odejście zimy” 
 
Czemu bałwanek jest dziś taki smutny? Ma nosek skrzywiony i jest wychudzony? Powiedz 
wróbelku, co się stało, że wszędzie śniegu tak mało zostało? Czy nie wiesz Basiu, że wiosna 
nadchodzi, śniegi topnieją, przyroda się rodzi? A śnieg wiosny wcale nie lubi, jest mu gorąco, więc 
swe płatki gubi. Za to kwiatuszki, ptaszki i dzieci cieszą się, gdy słonko ślicznie świeci. Lubią 
zieleń trawy i wiatru muskanie, wiosenne zabawy, stokrotek zbieranie. Kiedy przyjdzie lato i dni 
gorące, radośnie skaczą i bawią się na łące. Aż przyjdzie pora na starość lata, gdy zimno z ciepłem 



zacznie się przeplatać. I znowu śnieg pojawi się na łące, a znikną kwiatki pachnące. Tak jest  
od wieków, przez wszystkie lata, zima się z wiosną, latem, jesienią przeplata.  
 
Kamil Polak  
Źródło: K. Polak, „Bajki Polskie. Odejście zimy”, wyd. Piętka, Katowice 2006, 2–11.  
 
 
3. Po przeczytaniu bajki można zadać dziecku następujące pytania: 

• Po czym poznajemy, że nadchodzi wiosna?  
• Kto się cieszy z nadchodzącej pory roku?  
• Jakie mamy pory roku? 

 
4. Mogą Państwo pokazać dziecku ilustracje przestawiające cztery pory roku i poprosić dziecko  
o wspólne ułożenie i opisanie obrazków. Obrazki mogą Państwo pobrać lub pokazać na monitorze 
komputera.  
(https://cms-v1-
files.superszkolna.pl/sites/799/wiadomosci/345113/fotos/orign/cztery_pory_roku.jpg ) 
 
Następnie opisać z dzieckiem krajobraz za oknem i wskazać zwiastuny wiosny.  
 
5. Na zakończenie proponujemy wykonanie zadania w kartach pracy. Jeśli posiadają Państwo 
książkę w domu karty pracy znajdują się na stronach 34–35.  
 
6. Dla tych których książki znajdują się w przedszkolu proponujemy wypełnienie karty pracy 
podanej w poniższym linku: 
 
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/wiosna1-2.jpg  
 
oraz  
 
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/wiosna2-1.jpg  
 
 
 
7. W celu utrwalenia zdobytych wiadomości zachęcamy do wykonania tańca „Z wiosną” 
(Bliżejprzedszkolna pięciolinia/ marzec) razem z dzieckiem.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=MYQbYYVelR0  
 
 
 
Pozdrawiamy i ściskamy mocno wszystkie nasze małe Misiaczki!    

Pani Beatka i Pani Justynka 

 
 
 
 
 


