
                                           Scenariusz zajęć 

 

Poniedziałek 30.03.2020 

 

Temat 136: Pierwsze oznaki wiosny. 

 

Cel główny:                                                                                                                                                 

Rozwijanie kompetencji związanych z wnioskowaniem na podstawie zachodzących 

wiosną zmian w przyrodzie,  

Cele szczegółowe: 

 wyraża swoje zdanie na dany temat i potrafi je argumentować                                                               

 dorysowuje brakujące elementy na obrazku zgodnie ze wzorem 

 przelicza elementy w zakresie 10 

 uczestniczy w zabawach ruchowych 

 aktywnie uczestniczy w pracach, przygotowuje podłoże do hodowli, podlewa rośliny 

 interesuje się otaczającym światem, dokonuje obserwacji przyrodniczych i zapisuje je 

w wybranej formie (rysunek, symbole, pismo)  

 

Metody nauczania: 

• słowne: opowiadanie, rozmowa, instrukcja słowna, , piosenka, 

• oglądowe: pokaz, obserwacja, film 

• czynne: zadanie stawiane do wykonania, kierowanie własną działalnością dziecka 

 

Przebieg zajęć: 

 

Powitanie ciała – zabawa integracyjna.  

Dziecko tańczy w rytm muzyki. Do ruchu włącza się całe ciało. Kolejno tańczą: ręce, głowa, 

ramiona, tułów. Gdy muzyka ucichnie, np. czoło „wita się” z kolanem, nos „wita się” z 

dłonią.  

Kwiaty rosną – zabawa naśladowcza.  

Dziecko naśladuje kwiaty: przysiad podparty – „kwiaty zwiędły”, powolny wyprost do 

wspięcia na palce – „kwiaty rosną po deszczu 

 



Opowiadanie „Chomik szuka wiosny” 

   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.     

 Agnieszka Galica Źródło: A. Galica, „Chomik szuka wiosny” [w:]                                    

„Antologia literatury dla najmłodszych…”, KAW, Warszawa 2002,  s. 190.  

Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu o wiośnie i jej charakterystycznych oznak. 

Weryfikujemy co dziecko zapamiętało np. Kogo spotykał chomik gdy szukał wiosny? Czy 

chomik znalazł wiosnę? 



   

       

   



 

OBEJRZYJCIE FILM O OZNAKACH WIOSNY: 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=WJO_Q1OYTMY 

Wiosenne masażyki – zabawa relaksująca.  

Dziecko siedzi za rodzicem, rysuje na plecach przedmioty, zjawiska związane z wiosną, np. 

słońce, lekki deszczyk, wiosenną burzę, motyle.  Rodzic odgaduje. Po chwili jest zamiana               

i rodzic rysuje na placykach dziecka oznaki wiosny i odgaduje tym razem dziecko. 

Barwy motyla – ćwiczenie grafomotoryczne                  

 Dziecko kończy kolorowanie motyla. Zwracając 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. Środki dydaktyczne: KP3 s. 46, kredki 

Wiosenne kwiaty – zabawy matematyczno-graficzne.                                                                 

 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. Środki dydaktyczne: KP3 s. 47, kredki 

Wiosenny czarodziej – zabawa ruchowo - naśladowcza.                                                          

Rodzic za pomocą wiosennej „różdżki” (np. gałązki, piórka, itp) „zamienia” dziecko w 

wybrane zwierzę, a dziecko przyjmują charakterystyczne dla niego pozę. 

Zabawy dowolne: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218475238964893&set=pcb.25780799124107

63&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDWXI4g-

cG8BAQpinqUATGU3exVFmuwc4IcFfJgGzvviOKgJbGV6kaxonNzWAmuc4daivkMxcrMk

Db3 

Można się tu nauczyć liczyć, czytać, pisać, określać nazwy miesięcy czy poznawać godziny 

na zegarze. Pokazujemy dzieciom nuty, pomagamy zapamiętać numery alarmowe, czy 

pierwsze słowa w języku angielskim. Zachęcamy do czytania książek, rysowania na kartce, 

śpiewania. Przekonujemy, że warto myć zęby, a mycie głowy wcale nie jest takie straszne. 

https://www.lulek.tv/ 

 

Matematyczne ZOO 

http://matzoo.pl 

                                         ŻYCZĘ PRZYJEMNEJ PRACY I UDANEJ ZABAWY 

                                                                       Ciocia Monika 
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