
Scenariusz zajęć –piątek , 03 kwietnia 

Krąg tematyczny: I oto przyszła Pani Wiosna 

Temat 140.: Szukamy wiosny 

 

1. Ptaszki dziobią ziarenka – zabawa z elementami czworakowania. �                                                 

Dziecko chodzi na czworakach po podłodze, co jakiś czas ugina ręce w łokciach i 

zbliża czoło do podłogi, naśladując dziobanie ziarenek. �  

 

2. Kim jest odkrywca? – rozmowa inspirowana wierszem.                                                                                

Rodzic cicho recytuje wiersz „Może zobaczymy”:                                                                                                                        

Idźmy leśną ścieżką cicho, cichuteńko, może zobaczymy sarniątko z sarenką. Może 

zobaczymy wiewióreczkę małą, jak wesoło skacze z gałęzi na gałąź. I niech nikt po 

lesie nie gwiżdże, nie woła – może usłyszymy pukanie dzięcioła. A może zaśpiewa 

między gałązkami jakiś mały ptaszek, którego nie znamy. I będzie nas witał wesołą 

piosenką, tylko idźmy lasem cicho cichuteńko.                                                               

Rodzic zadaje pytania: Kim jest tropiciel? Jak powinien się zachowywać?. Wszyscy 

wspólnie dochodzą do wniosku, że jest to cierpliwy obserwator przyrody, który wtapia 

się w otoczenie, nie kręci się, nie wierci, nie szeleści, nie wzdycha i nie kicha. 

Wierszyk można wykorzystywać wielokrotnie w zabawie ruchowej wyciszającej, w 

której dziecko idzie na palcach, jednocześnie recytując tekst jak najciszej. 

 

3. Ekwipunek odkrywcy – zabawa dydaktyczna.                                                     

Rodzic przygotowuje plecak turystyczny, do którego dziecko wkłada przedmioty, 

które jego zdaniem mogą się przydać tropicielowi podczas poszukiwania wiosny. 

Wśród przedmiotów powinny się znaleźć: ubranie w stonowanych kolorach: długie 

spodnie, bluza, kurtka, skarpety, pełne buty, czapka z daszkiem, lornetka, aparat 

fotograficzny, notes, karimata lub koc, woda. Wkładając przedmioty do plecaka, 

dziecko uzasadnia swój wybór.                                                                                       

Środki dydaktyczne: plecak turystyczny, przedmioty potrzebne tropicielowi wiosny: 

plecak, ubranie, lornetka, aparat fotograficzny, notes itp. lub zdjęcia tych przedmiotów 

 

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.  

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. Jak działa termometr? – oglądanie i obserwacja działania termometrów.       

Rodzic pokazuje dziecku różne rodzaje termometrów: elektroniczny, rtęciowy, stację 

pogodową, termometr okienny itp. Wyjaśnia działanie termometru, kładzie go na 

kaloryferze, a następnie wkłada do lodówki. Wyjaśnia przeznaczenie zgromadzonych 

termometrów.                                                                                                                    

Środki dydaktyczne: różne rodzaje termometrów (mogą być na ilustracji)� 

 

6. Pani Wiosna – śpiewanie piosenki.                                                                        

Śpiewanie piosenki połączone ze swobodnym tańcem do muzyki.                                            

Środki dydaktyczne: Piosenka „Pani Wiosna” 

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

 

7. Ptaki – zabawa orientacyjno-porządkowa.                                                              

Rodzic rozkłada na dywanie duże klocki, które będą wyznaczały miejsca na gniazda. 

Dziecko biegają swobodnie po sali, naśladując latające ptaki (wymachując rękami). 

Na hasło: Gniazdo –dziecko kuca obok najbliżej leżącego klocka. Zabawę 

powtarzamy kilka razy. 

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

