
                       KRĄG TEMATYCZNY: WITAJ WIOSNO 

 

                                                Scenariusz zajęć 

 

Wtorek 31.03.2020 

Temat 137: Witamy wiosnę. 

Cel główny:  

Wzbogacanie i utrwalanie wiadomości na temat wiosny w przyrodzie                                                                                                                                                

Cele szczegółowe: 

Dziecko:                                                                                        

 zna oznaki wiosny w przyrodzie, 

 wykonuje ćwiczenia artykulacyjne, 

 rozpoznaje przedstawione na obrazku środowisko i umie opowiadać o różnicach 

między nimi ( park, ogród), 

 doskonali sprawność grafomotoryczną, 

 uczestniczy w zabawach ruchowych, 

 odczytuje proste wyrazy w połączeniu z obrazkiem, 

  potrafi bawić się razem z dorosłymi 

Metody nauczania: 

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

• oglądowe: pokaz, obserwacja, film 

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

 

Przebieg zajęć:  

 Wiosenny wiatr – ćwiczenia oddechowe.       

   Dziecko dmucha na zawieszone na nitkach papierowe chmurki i kwiatki tak, aby wprawić je 

w ruch. Reguluje siłę własnego oddechu w zależności od wydawanych poleceń : lekki 

wietrzyk, silny wiatr, wichura. 

Do gniazd – zabawa ruchowa ćwicząca refleks. 

 Dziecko siedzą na poduszce (gniazdko). Na sygnał słowny wybiega z „gniazdka” i biega w 

różnych kierunkach naśladując lot ptaka. Na hasło: Do gniazd! – „leci” na swoje miejsce, 

okrąża je i siada. 

 

 



 Wiosna w parku i ogrodzie – zabawa edukacyjna z kartą pracy, omówienie obrazków.              

 Dziecko ogląda ilustracje przedstawiające wiosnę w parku i ogrodzie.                                       

Opowiada o czynnościach, jakie wykonują ludzie w obu tych środowiskach, i potrzebnych do 

tego celu narzędziach lub urządzeniach oraz o tym, jak przyroda budzi się do życia. 

Rozpoznaje i nazywa zwierzęta oraz rośliny. Odczytują globalnie wyrazy.  

Środki dydaktyczne: KP3 s. 48–49 

 Kwiaty – ćwiczenie sprawności manualnej 

 Dziecko paluszkiem rysują kwiaty po śladzie. Określają, czym się one różnią. Kolorują 

kwiaty kolorami zgodnymi z kolorem konturów.    Karta pracy 2 

Piosenka „Maszeruje Wiosna” - nauka słów piosenki i melodii fragmentami (kontynuacja)  

 Plik do piosenki: melodia i słowa 

https://youtu.be/LFPthrmErcY 

 

 Zagadki z wiosennej szufladki – zagadki słowne, obrazkowe i pantomimiczne.     

 Zapraszamy dziecko do zgaduj-zgaduli na temat oznak wiosny. Czytamy zagadki, a dziecko 

wskazują odpowiedni obrazek jako rozwiązanie.  

1. W kropki ma spódnicę, chętnie zjada mszyce. (biedronka) 

2. Kiedy wiosna z wonnych kwiatów płaszcz na drzewa kładzie, one znoszą kwietny 

pyłek do swych domków w sadzie. (pszczoły) 

3. Złośliwa panienka, w pasie bardzo cienka. Leci, brzęczy z daleka, każdy od niej 

ucieka. (osa) 

4. Nosi błoto, glinę. Mozolnie pracuje, bo maleńkie gniazdko pod dachem buduje. 

(jaskółka) 

5. Gdy wiosną powiesisz budkę na jabłoni, jaki ptak przyleci uwić gniazdko do niej? 

(szpak) 

6. Wiosną radzi kuma kumie, ledwo zbudzą się ze snu. – Nad jezioro, rzekę, strumień 

śpieszmy kumy, ile tchu! (żaby) 

7. Tu cytrynek, tam paź królowej, wszędzie piękne, kolorowe. Lekko unoszą się nad 

łąką, gdy tylko zaświeci słonko. (motyle) 

8. Śmiało rusza w drogę, choć ma jedną nogę. Czy to wiosna, czy lato, czy jesień, 

wszystko, co ma, z sobą niesie (ślimak) 

9. A co to za pan dobrodziej? Wciąż po mokrych łąkach chodzi, nos do każdej wtyka 

dziury i na wszystkich patrzy z góry. (bocian) 

https://youtu.be/LFPthrmErcY


         

                    

              

             

 



Zabawy dowolne:  

Budzik-Wiosna 

https://vod.tvp.pl/video/budzik,wiosna,433476 

Materiały edukacyjne  

https://www.superkid.pl/dla-dzieci 

https://vod.tvp.pl/video/budzik,wiosna,433476
https://www.superkid.pl/dla-dzieci

