
Scenariusz zajęć – czwartek , 02 kwietnia 

Krąg tematyczny: I oto przyszła Pani Wiosna 

Temat 139.: Wiosna jest piękna 

1. Kwiaty rosną, kwiaty więdną – zabawa ruchowa wzmacniająca duże grupy 

mięśni. �                                                                                                               

Dziecko stoi w dowolnym miejscu, na hasło: Kwiaty więdną – wykonuje przysiad 

podparty, na hasło: Kwiaty rosną – powoli prostuje się do pozycji stojącej. 

 

2. Ile płatków mają kwiatki? – zabawa słuchowa z liczeniem.                                                

Dziecko otrzymuje jedno papierowe kółko o średnicy około 5 cm (środek kwiatka) 

oraz sześć kółek o średnicy około 3 cm (płatki kwiatka). Rodzic uderza w bębenek. 

Zadaniem dziecka jest ułożenie dookoła środka kwiatka tylu płatków, ile dźwięków 

usłyszy. Zabawę powtarzamy kilka razy, zmieniając liczbę uderzeń w bębenek. Za 

każdym razem rodzic sprawdza poprawność wykonania zadania.                                                                              

Środki dydaktyczne: papierowe kółka o średnicy 5 cm i 3 cm, bębenek �� 

 

3. Pani Wiosna – śpiewanie piosenki.                                                                                        

Śpiewanie piosenki połączone ze swobodnym tańcem do muzyki.                                                   

Środki dydaktyczne: Piosenka „Pani Wiosna” 

https://www.youtube.com/watch?v=BexH4JWzMP8 

 

4. Witaj, Wiosno! – zestaw ćwiczeń porannych. 

Marsz za Panią Wiosną.                                                                                                          

Rodzic włącza marszową muzykę. Dziecko jest Panią Wiosną – wkłada na głowę koronę 

ozdobioną kwiatami i maszeruje po Sali, za nim podąża rodzic.  

Wiosenny wiatr – zabawa ruchowa z krążeniem rąk.                                                            

Dziecko i rodzic 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 dziecko i rodzic naśladują wiejący wiatr, szumiąc: 

szszsz… Zmieniają natężenie: cicho, głośno, coraz ciszej, coraz głośniej.  

Wiosenne chmury – zabawa oddechowa.                                                                            

Dziecko rozgania ciemne chmury, nabiera powietrza nosem i wypuszcza ustami. Zabawę 

powtarzamy kilka razy.  

Słonko świeci, deszczyk pada – zabawa z elementami skoku obunóż.                                

Dziecko swobodnie spaceruje po sali. Na hasło: Słonko świeci – cieszy się i wykonuje 

podskoki obunóż w górę. Na hasło: Deszczyk pada – przeskakuje obunóż przez kałuże, w 

przód i w tył.  

https://www.youtube.com/watch?v=BexH4JWzMP8


Wąchamy kwiaty – zabawa bieżna.                                                                                    

Rodzic rozkłada na dywanie koła ze sznurka – kwiaty. Na sygnał dziecko biega między 

kwiatami tak, by ich nie poruszyć. Co jakiś czas rodzic mówi: Stop! Wąchamy kwiaty. Wtedy 

dziecko klęka wokół kwiatów, wciąga powietrze nosem i wypuszcza ustami. Na zakończenie 

dziecko  maszeruje za Wiosną w rytm marsza.                                                                           

Środki dydaktyczne: dowolna rytmiczna muzyka, papierowa korona ozdobiona kwiatami, 

sznurek 

 

5. Ptaszki do gniazd – zabawa orientacyjno-porządkowa z liczeniem.                    

Rodzic rozkłada na podłodze sznurek w kształcie koła, czyli gniazda. Dziecko biega 

między kołami, naśladując ptaki. Na hasło: Do gniazda wchodzą ptaki – dziecko szuka 

gniazd. Zabawę powtarzamy kilka razy.                                                                            

Środki dydaktyczne: sznurek �� 

 

6. Cztery żabki – wierszyk z pokazywaniem.                                                                       

W stawie żyją cztery żabki.                                                                                                      

Każda ma po cztery łapki.                                                                                                            

Nie za duże, nie za małe,                                                                                                                

do skakania doskonałe. 

Dziecko siedzi skrzyżnie i wykonuje czynności ilustrujące poszczególne wersy:                                

1. wysuwa kolejno cztery palce jednej dłoni, zaczynając od palca wskazującego;                              

2. i 3. porusza czterema palcami obu dłoni, bez kciuków;                                                                         

4. opiera po cztery palce obu dłoni na podłodze i naśladują nimi żabie skoki. 

7. Żabie skoki – zabawa skoczna z przeliczaniem.                                                          

Dziecko chodzi swobodnie po sali. Na hasło: Stop! – zatrzymuje się i obserwuje 

rodzica, który naśladuje żabę, podskakując np. cztery razy w miejscu. Zadaniem 

dziecka jest pokazać na palcach, ile podskoków wykonał rodzic. Następnie dziecko 

podskakuje tyle razy, ile palców pokazało. Zabawę powtarzamy kilka razy, zmieniając 

liczbę podskoków. �� 

 

8. Wiosenne kwiaty – zabawa matematyczna.                                                                     

Dziecko otrzymuje sześć liczmanów. Rodzic pokazuje dziecku np. dwa kwiaty. 

Dziecko kładzie przed sobą tyle liczmanów, ile kwiatów pokazał rodzic. Głośno je 

przeliczają. Zabawę powtarzamy kilka razy, zmieniając liczbę kwiatów.                                                                                                                                    

Środki dydaktyczne: liczmany, papierowe kwiaty 

 

9. Porządkujemy klocki – klasyfikowanie według długości.                                        

Rodzic umieszcza na środku sali dużą liczbę klocków. Dziecko sortuje klocki według 

długości – od najkrótszego do najdłuższego i odwrotnie, następnie wskazuje, które są 

najdłuższe, a które – najkrótsze. Porównuje długość poszczególnych klocków. Rodzic 

zachęca dziecko do formułowania wypowiedzi, np.: Czerwony klocek jest dłuższy od 



zielonego, ale krótszy od żółtego. Dziecko może z pomocą rodzica zmierzyć ich 

długość za pomocą linijki.                                                                                                

Środki dydaktyczne: duża liczba klocków, linijka ��  

 

10. Klocek do klocka – zabawa matematyczna.                                                              

Dziecko siedzi na dywanie, w pudełku leżą klocki. Rodzic kładzie jeden dowolny 

klocek na środku. Dziecko kładzie pod nim taki sam klocek oraz jeden wybrany przez 

siebie, np. jeśli na środku leży czerwony klocek, to dziecko układa pod nim taki sam 

czerwony klocek i dokłada żółty, następnie rodzic układa czerwony i żółty klocek, a 

potem dokłada zielony. Liczba kolejnych klocków jest odliczana aż do momentu, 

kiedy w rzędzie będzie 10 klocków.                                                                                  

Środki dydaktyczne: klocki �  

 


