
 

Niepubliczne Przedszkole Miś w Kutnie  

   Nauczanie zdalne  

     Grupa 5-latków 

   6.04.2021 

Temat: Pierwsze oznaki wiosny  

Obowiązująca piosenka „ Idzie do nas wiosna” 

https://www.youtube.com/watch?v=qoAwQ9WCWSM&list=PLo_XHxymHHYGhhNe9JYT

Nmz4zeGodWDFw&index=5  

 

1. „Oznaki wiosny”- proszę o obejrzenie filmu edukacyjnego dla dzieci. Link znajduje 

się poniżej 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY  

2. „Odgłosy wiosny” – ćwiczenia ortofoniczne. Dziecko ćwiczy mięśnie narządów 

mowy na zgłoskach: „kle”, „kum”, „pi”. 

3. „Wiosenne zagadki”- kiedy dziecko rozwiąże zagadkę, proszę aby podzieliło na 

sylaby słowa, które są rozwiązaniem i aby spróbowało wyróżnić w nim pierwszą 

głoskę. 

Jak się nazywa ta pora roku, gdy skowronek na niebie śpiewa, kiedy kwiaty rozkwitają wokół 

i gdy zielenią się listki na drzewach? -wiosna 

Jasno i wesoło wszędzie, gdy promieniem  świeci z góry. Ponuro i smutno będzie gdy schowa 

się za chmury-  słońce 

Mam czarno-białe ubranie i buty czerwone. Żaby ze strachu aż mdleją, gdy spojrzę w ich 

stronę - bocian 

Kotki co na drzewach rosną i do wazonu wkładasz je wiosną - bazie 

Skrzydełka mam jak płatki, choć sam nie jestem kwiatem. I nad kwiatami w słońcu wesoło 

fruwam latem -motyl 

Jeszcze wszystko uśpione, jeszcze nic nie rośnie, a on śnieg przebija i mówi o wiośnie - 

przebieśnieg 

Mówią – że w nim jak w garncu, nieustanna zmiana. Słońce grzeje w południe, mrozek 

szczypie z rana. 

A do tego jeszcze przelatują deszcze! - marzec 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qoAwQ9WCWSM&list=PLo_XHxymHHYGhhNe9JYTNmz4zeGodWDFw&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=qoAwQ9WCWSM&list=PLo_XHxymHHYGhhNe9JYTNmz4zeGodWDFw&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY


4. „Jak Chomik szukał wiosny” – teatrzyk na podstawie tekstu A. Galicy, zapoznanie z 

oznakami nadejścia wiosny 

 

„Chomik szuka wiosny” Agnieszka Galica 

 Pewnego dnia mały Chomik obudził się w swojej norce na skraju lasu. Ziewnął, 

przeciągnął się, przetarł oczy łapką i wyszedł z norki szukać wiosny. – Zimno – mruknął 

zaspany Chomik. Rozejrzał się dookoła, ale wiosny nigdzie nie było. Na gałązkach wierzby 

siedziały małe, puchate wierzbowe kotki. – Co robicie tak wysoko? – spytał Chomik. – 

Rośniemy, rośniemy – zawołały wierzbowe kotki. – A wiosny nie widziałyście? – spytał 

Chomik. Ale właśnie nadleciał wiatr, wierzba zaszumiała gałązkami i Chomik nie usłyszał, co 

mówią wierzbowe kotki. Poszedł więc dalej. Świeciło słonko, a po niebie przepływały małe 

chmurki. – Halo – zawołał do nich Chomik. – Czy nie widziałyście wiosny? A wtedy jedna z 

chmurek zasłoniła słońce i na Chomika spadły krople deszczu. – Brr… – skulił się Chomik 

przy ziemi i zobaczył małe, białe kwiatki. – Może wy widziałyście wiosnę? – spytał, ale 

kwiatki były malutkie i jeszcze nie potrafiły mówić. Chomik poszedł dalej szukać wiosny. W 

górze między drzewami fruwały ptaki. Były bardzo zajęte, bo zbierały gałązki i wiórki na 

budowę gniazd. – Może wy wiecie, gdzie jest wiosna? – zawołał Chomik, ale ptaki śpiewały, 

ćwierkały, gwizdały i nawet nie słyszały głosu Chomika. – Muszę iść dalej, tutaj jeszcze nikt 

wiosny nie spotkał – mruknął do siebie. Aż wreszcie Chomik doszedł na łąkę, a tam… na 

długich nogach stał pan bocian. Chomik zadarł wysoko głowę i przyjrzał się boćkowi. Jego 

nawet nie warto pytać o wiosnę, jest taki zmarznięty, że aż nos i nogi ma czerwone. A bocian 

też przyjrzał się Chomikowi i zaklekotał: – Coś podobnego! Ta żaba cała ubrana jest w ciepłe 

futerko, a ja myślałem, że to już wiosna – i odleciał. A Chomik powędrował dalej szukać 

wiosny.  

Proszę porozmawiać z dzieckiem na temat przeczytanego tekstu.  

 

5. „Barwy motyla” – ćwiczenie grafomotoryczne, KP3 s. 46,  

 

Dziecko koloruje motyla. Zwraca uwagę na płynność ruchów i dokładność 

kolorowania w obrębie konturu. Następnie koloruje koła tylko takimi kolorami, 

których nie ma na skrzydłach motyla. Dokonują też samooceny. 

 

6. Wiosenne kwiaty – zabawy matematyczno-graficzne. KP3 s. 47,  

Dziecko nazywa kwiaty przedstawione na ilustracjach i liczy kwiaty w bukietach. 

Otacza pętlą te, których jest najwięcej, odszukuje bukiety z taką samą liczbą kwiatów i 

zaznacza „X”. Dorysowuje płatki, aby na każdym kolejnym kwiatku był o jeden 

płatek więcej lub o jeden mniej. 

 

7.  Załóżcie ogródek wiosenny w swoim domu. Można zasiać rzeżuchę lub założyć 

hodowlę cebuli. Proszę o zdjęcia waszych ogródków do 9.04.2021 r.  


