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Słoneczko zaświeciło i przyrodę obudziło 

 

Krąg tematyczny na ten tydzień : Co słychać, Pani Wiosno? 

Piosenka obowiązująca w tym tygodniu:   

https://www.youtube.com/watch?v=KnSdnn56cxs 

 

1. „Powitanie”-  witanie się różnymi częściami ciała. Rodzic wita się z dzieckiem różnymi 

częściami ciała : rękami, nogami, brzuchami, plecami, palcami itp. 

 

2. „ Świeci na niebie” – rozwiązywanie zagadki, rysowanie słońca.  

Rodzic czyta zagadkę: 

W lato pięknie cię opali, 

W zimę trzyma się w oddali, 

Mieszka w niebie, jest gorące, 

Każde dziecko lubi… (słońce) 

 

Następnie rodzic demonstruje sposób rysowania słońca, potem dzieci rysują 

słoneczka na swoich kartkach . Rodzic zwraca uwagę na prawidłowy chwyt pisarski 

podczas rysowania.  

 

3. „Wąchamy kwiaty”- zabawa dydaktyczna; utrwalenie wyglądu oraz nazw wiosennych 

kwiatów. 

Rodzic prezentuje, nazywa oraz omawia wygląd wiosennych kwiatów np. : 

przebiśniegów, krokusów, pierwiosnków, tulipanów, żonkili, fiołków, kaczeńców. 

Wskazuję kwiaty, które są w Polsce pod ochroną: przebiśnieg, krokus, pierwiosnek.  

Następnie rodzic podaje nazwę kwiatka, wtedy dziecko stara się wskazać 

odpowiednie  i naśladuję wąchanie kwiatka wciągając powietrze nosem i 

wypuszczając ustami.  

Ilustrację kwiatów będą dostępne w załączniku.  

 

4. „Słonko świeci, deszczyk pada” - zabawa orientacyjno-porządkowa.  



Na hasło, które wypowiada rodzic  „Słonko świeci” dzieci chodzą swobodnie , 

podskakują, biegają. Na hasło „Deszczyk pada” dzieci chowają się w wybranym przez 

rodzica miejscu, np. pod ściana, przy drzwiach, obok okna. Zabawę powtarzamy kilka 

razy.  

 

5. „Śpiew ptaków” – zabawa słuchowa; identyfikowanie ptaków za pomocą ich 

odgłosów. 

Rodzic odtwarza nagranie i nazywa odgłosy wydawane przez różne ptaki , np.: 

bociana, kukułkę, wróbla, skowronka, srokę, sikorkę , prezentując jednocześnie 

zdjęcia ptaków. Następnie rodzic odtwarza nagranie jeszcze raz i dzieci próbują 

samodzielnie nazwać oraz wskazać na ilustracji usłyszane ptaki.  

Linki  do odtworzenia odgłosów ptaków: 

 

Bocian : https://www.glosy-ptakow.pl/bocian-bialy/ 

 

Kukułka:  https://www.glosy-ptakow.pl/kukulka/ 

 

Wróbel:  https://www.glosy-ptakow.pl/wrobel/ 

 

Skowronek: https://www.glosy-ptakow.pl/skowronek/ 

 

Sroka: https://www.glosy-ptakow.pl/sroka/ 

 

Sikorka: https://www.glosy-ptakow.pl/bogatka/ 

 

Zachęcam do odwiedzenia strony : https://www.glosy-ptakow.pl/  znajduję się  

tam wiele gatunków ptaków, które mogłyby zaciekawić Puchatki. 😊 

 

 

6. „ Wiosenna gimnastyka” -  zabawa ruchowa z krążeniem rąk. Dziecko w parze np. z 

rodzicem stają naprzeciwko siebie. Wykonują wyprostowanymi rękami obszerne 

krążenia. Krążenia rąk mogą być: 

- wolne lub szybkie, 

-symetryczne lub asymetryczne, 

- w przód lub tył. 

W czasie krążenia naśladujcie wiejący wiatr, szumiąc szszsz….: głośno, cicho, wolno, 

szybko itp. 

 

 

Na spacerze Puchatki mogą poszukiwać pierwszych oznak wiosny: szukanie 

pierwszych kwiatów, pąków na drzewach, liści, obserwowanie nieba, drzew w 

poszukiwaniu gniazd i ptaków .😊  
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