
Krąg tematyczny: Co słychać, Pani Wiosno? 

Scenariusz zajęć: Słoneczko zaświeciło i przyrodę obudziło. 

Data: 31.03.2020r. 

 
 

Cele ogólne:  

 uwrażliwianie na piękno przyrody  

 kształtowanie sprawności fizycznej poprzez uczestnictwo w zajęciach ruchowych  

 kształtowanie postaw prospołecznych (czerpanie radości ze wspólnej zabawy, obdarzanie 

uwagą osób dorosłych)  

 rozwijanie umiejętności wypowiadania się  

 rozwijanie małej motoryki 

 wdrażanie do współdziałania z dzieckiem w zabawie 

 rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej 

 

 

 

Metody: słowne: rozmowa, instrukcja - czynnościowe:  zadań stawianych do wykonania 

 

 

Przebieg zajęć: 

1. Zaczynamy zabawą orientacyjno – porządkową „Słonko świeci, deszczyk pada”. I.5 

Na hasło: Słonko świeci! dziecko chodzi, podskakuje, biega po dywanie. Na hasło: Deszczyk 

pada! dziecko chowa się w wybranym przez rodzica miejscu, np.: pod ścianą, przy drzwiach, 

obok okna. Zabawę powtarzamy kilka razy.  

2. Zabawa ruchowa z krążeniem rąk. I.5 

Dziecko dobiera się w parę z mamą/tatą i stają naprzeciwko siebie. Wykonują wyprostowanymi 

rękami obszerne krążenia. Krążenia rąk mogą być:  

– wolne lub szybkie, 

– symetryczne lub asymetryczne,  

– w przód lub w tył.  

W czasie krążenia naśladujecie wiejący wiatr, szumiąc szszsz…: głośno, cicho, wolno, szybko itp.  

3. Przystępujemy do zajęć głównych. 

Rozwiąż zagadkę „Świeci na niebie”,a następnie narysuj słoneczko(zwróć uwagę na prawidłowy 

chwyt pisarski!) – powieś na lodówce:) IV.5; I.7 

 

W lato pięknie cię opali,  

W zimę trzyma się w oddali,  

Mieszka w niebie, jest gorące,  

Każde dziecko lubi…(słońce)  

4. „Wąchamy kwiaty” – zabawa dydaktyczna. IV.2; IV.18 

Rodzicu za pomocą ilustracji (dostępnych w pliku) prezentujesz, nazywasz oraz omawiasz 

wygląd wiosennych kwiatów, np.: przebiśniegów, krokusów, pierwiosnków, tulipanów,...itp. 

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

rozkładasz na dywanie zdjęcia wybranych kwiatów. Dziecko spaceruje po dywanie tak, by nie 

podeptać kwiatów. Co jakiś czas mówisz: Stop! Wąchamy… i podaje nazwę kwiatu. Wtedy 

dziecko klęka wokół odpowiedniego zdjęcia i wciąga powietrze nosem i wypuszcza ustami.  

Środki dydaktyczne: zdjęcia wiosennych kwiatów – dostępne w pliku do pobrania. 

5.  „Śpiew ptaków” – zabawa słuchowa. IV.7; IV.2; IV.18 

Siadamy razem z dzieckiem na dywanie i wsłuchujemy się w śpiew ptaków. Rodzic pomaga 

dziecku w identyfikacji odgłosów. Poznajemy nazewnictwo ptaków. 



Środki dydaktyczne: odgłosy ptaków : https://youtu.be/yiRIvZplphA 

6. Zabawa rodzinna „Wiosenne memory” – zabawa w parach doskonaląca pamięć oraz 

spostrzegawczość. III.5; IV.12 

Rozdajemy każdemu z członków rodziny po tyle samo kart przedstawiających kwiaty wiosenne-

następnie wyszukujemy par. Wygrywa ta osoba, która pozbędzie się jako pierwsza wszystkich 

kart.  

Środki dydaktyczne: zestaw do gry – zdjęcia wiosennych kwiatów (wydrukuj po 2 razy). 

7. Praca plastyczna – pokoloruj jaskółkę i żonkila.  IV.1  

Kolorowanki do pobrania w pliku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/yiRIvZplphA

