
Krąg tematyczny: Co słychać, Pani Wiosno?
Scenariusz zajęć: Wiosenne kwiaty.
Data: 01.04.2020r.

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) 
– budowanie pozytywnej motywacji i wiary we własne siły
– wdrażanie do prowadzenie obserwacji przyrodniczych
– rozwijanie umiejętności wypowiadania się 
– poznanie zjawisk przyrodniczych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń 
– rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej

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

Przebieg zajęć:
1. Zaczynamy od ruchu - „Podlewamy kwiaty”   – zabawa ruchowa z elementami równowagi. 

I.5 
Dziecko – „kwiat” siedzi w siadzie skrzyżnym z tułowiem pochylonym do przodu i 
dłońmi opartymi o podłogę. Rodzic jest „ogrodnikiem” i spaceruje pomiędzy kwiatkiem z 
konewką. „Kwiatek” dotknięty delikatnie konewką w ramię rośnie, powoli prostując tułów 
i wyciągając ręce jak najwyżej w górę, aż w końcu staje na palcach i próbuje jak najdłużej  
utrzymać równowagę. Zabawę powtarzamy wraz ze zmianą ról. 
Środki dydaktyczne: konewka (narzędzie ogrodnicze lub wycięte z papieru).

2. Kolejna zabawa „Gdzie jest kwiat?”   mająca na celu rozwijanie spostrzegawczości i 
orientacji przestrzennej dziecka. IV.14
Dziecko ma za zadanie określić miejsce położenia kwiatka(na…,obok…,przed...,za...,
pod...,) które to przed samą zabawą ustawia rodzic np. przed krzesłem, za krzesłem itd.
Środki dydaktyczne: papierowe kwiaty (do pobrania w pliku)

3. Przystępujemy do zajęć głównych – zabawa dydaktyczna „Jak wyglądają rośliny?”.  IV.2, 
IV.18;IV.18 ; IV.9 
Rodzic prezentuje dziecku różne rośliny doniczkowe dostępne w domu. Dziecko ogląda 
rośliny, porównuje, delikatnie dotyka, wącha. Dzieli się swoimi spostrzeżeniami z 
rodzicem. Następnie rodzic wyjaśnia, z jakich części składają się rośliny: kwiat, łodyga i  
liść (najlepiej jedną z roślin umieścić w przezroczystej doniczce, tak by można było 
zobaczyć również korzenie). Karta pomocnicza dostępna do pobrania w pliku.
Dziecko ostrożnie wskazuje te elementy na żywych okazach. Następnie dziecko wspólnie 
z rodzicem ustala, czego rośliny potrzebują do życia – regularnego podlewania, dostępu 
do światła, odpowiedniej temperatury i wilgotności. Na zakończenie dziecko wypycha, a  
następnie składa obrazek z karty pracy(do pobrania w pliku). Ułożone kwiaty dziecko 
może nakleić na kartkę. 
Środki dydaktyczne: karty pracy, różne rośliny doniczkowe, klej, kartka A4. 



4. Teraz utrwalimy sobie umiejętność liczenia zabawą „Płatki kwiatów”  . IV.15
Dziecko siedzi na dywanie. Na środku rodzic umieszcza papierowe koło lub obręcz – 
„środek kwiatu”. Dziecko rzuca kostką, samodzielnie lub z pomocą rodzica, przelicza 
kropki. Następnie dokłada tyle „płatków” lub „kwiatków”(papierowych), ile wskazała 
kostka. 
Środki dydaktyczne: papierowe koło lub obręcz, kostka, papierowe kwiaty dostępne do 
pobrania w pliku.

5. A teraz moje małe dzieci założymy hodowlę rzeżuchy lub cebulki dymki:) III.8; IV.18; I.7.
Drogi rodzicu zacznij od prezentacji i nazwania rzeczy potrzebnych do sadzenia roślin:  
ziemia, doniczki, łopatki, nasiona, cebulki. Daj dziecku doniczkę. Dziecko bierze nasiona  
lub cebulkę do rączki. Następnie rodzic prezentuje prawidłowy sposób siania lub sadzenia.  
Potem dziecko samodzielnie wypełnia doniczkę ziemią, sieje/sadzi rośliny, podlewa je i  
odstawia na parapet. Przez najbliższe dni pielęgnuje swoje rośliny oraz obserwuje ich 
wzrost, dzieli się spostrzeżeniami z rodzicem. 
Środki dydaktyczne: akcesoria do sadzenia: ziemia, doniczki, łopatka, nasiona, cebulki,  
konewka.
Ps. Drogie dzieci liczę na jakieś zdjęcia z waszej hodowli :)


