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Temat 138: Wiosna w świecie roślin 

 

Cel główny:  

Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych ,gotowości do samodzielnej obserwacji 

przyrody, rozpoznawanie cech charakterystycznych dla wiosny, - pogłębienie 

doświadczeń i przeżyć związanych z przyrodą. 

Cele szczegółowe: 

Dziecko:    

 potrafi powiązać obraz graficzny z opisem słownym  

  uczestniczy w zabawach ruchowych  

 rozpoznaje litery, odczytuje sylaby 

  poznaje budowę roślin i etapy rozwoju z nasionka i cebulki  

   wie, co jest potrzebne roślinom do prawidłowego wzrostu  

  obserwuje kiełkowanie nasion  rzeżuchy i wyciąga właściwe wnioski  

   samodzielnie układa zadania z treścią  

  układa działania dodawania zgodnie z podaną treścią  

 dba o bezpieczeństwo swoje i innych podczas pracy  

Zajęcia                                                                                     

Metody nauczania: 

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

• oglądowe: pokaz, obserwacja, film 

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

 



Przebieg zajęć: 

 Plaster miodu – zabawa orientacyjno-porządkowa. 

  Dziecko z rodzeństwem lub rodzicem zamieniają się w pszczółki dobierają się w pary, stają 

naprzeciwko siebie, a między siebie wkładają balon, poduszkę, piłkę itp. symbolizujący 

plaster miodu. Następnie podają sobie ręce, a plaster miodu przytrzymują sobą. „Pszczółki” 

zanoszą „miód” do „ula” wyznaczone miejsce symbolizujące „ul”). Nie mogą pomagać sobie 

rękami i muszą uważać, żeby go nie upuścić. Zabawę można powtórzyć kilka razy. 

Kwiaty rosną – zabawa naśladowcza.  

Dziecko naśladuje kwiaty: przysiad podparty – „kwiaty zwiędły”, powolny wyprost do 

wspięcia na palce – „kwiaty rosną po deszczu”. 

 Jak się nazywam? – zabawa dydaktyczna, powiązanie obrazu graficznego z opisem 

słownym.  

Dziecko z rodzicami lub rodzeństwem siedzi na dywanie. Pierwszy uczestnik zabawy ma 

przypinany na plecach obrazek którego nie widzi przedstawiający zwierzę zwiastujące 

wiosnę. Odwraca się tyłem aby pozostałym pokazać obrazek, a następnie znów odwraca się 

przodem. Zadając pytania, stara się odgadnąć, jakie to zwierzę.  pytania typu: Czy jestem 

dużym zwierzęciem? Czy jestem ptakiem? Czy mam cztery nogi? Czy potrafię fruwać?. 

Uczestnicy odpowiadają tylko Tak lub Nie. Po serii np. pięciu pytań (ustalamy ilość 

zadawanych pytań) osoba z obrazkiem na plecach stara się podać nazwę zwierzęcia.  

Obrazki zwierzątek do zabawy w karcie pracy.1    

 Pierwsza sylaba i… – gra dydaktyczna, utrwalenie poznanych liter.  

Dziecko układa sylabowe puzzle z rozsypanki.  Wyrazy rozcinamy na sylaby umieszczamy w 

2 pojemniczkach lub rozkładamy na stole, dywanie. Dziecko odczytuje sylabę i szuka 

brakującego pasującego elementu puzzla.. Odczytuje powstały wyrazy. Zabawę można 

powtórzyć.  

 Zestawy w pliku pdf. 

 

Jak rośliny rozwijają się wiosną? – obserwacje przyrodnicze. 

  Dziecko obserwują kiełkowanie nasion fasoli i rzeżuchy i wyciągają wnioski na temat 

konieczności dostarczania im odpowiednich warunków (woda, światło, tlen).  Na koniec 

porządkują obrazki i podsumowują, jak można wyhodować rzeżuchę. Rysują też gałązki po 

śladzie. Karta pracy 2 

W pliku film: 

https://youtu.be/JGNkJp3hqmA 

Zachęcam do wykonania zabawy badawczej zamieszczonej 30.04.2020. 

 

https://youtu.be/JGNkJp3hqmA


 Idzie wiosna – praca plastyczna, malowanie farbą plakatową na folii bąbelkowej lub gąbką – 

(kawałki pociętej) 

 Dziecko otrzymują kawałki folii bąbelkowej lub gąbki.. Za pomocą farby plakatowej (już 

połączonej z minimalną ilością wody) maluje na kartonie A4 wiosenne obrazki, 

uwzględniając zaobserwowane zwierzęta, rośliny, zjawiska według własnego pomysłu. 

 

Wiosenne rabatki – zabawy matematyczne.  

Dzieci wycinają liczmany ( kwiaty) . Po wycięciu każde dziecko dostaje dwie kartki – może 

wcześniej pomalować je na brązowo ale nie jest to konieczne (to będą grządki). Siadamy  

rozkłada kartki i liczymy( według możliwości dzieci) Chętne dziecko samodzielnie tworzą 

zadania z treścią, a pozostałe układają liczmany zgodnie z poleceniem np. na pierwszej 

grządce posadzimy  5 kwiatków na drugiej 3. Ile posadziliśmy razem kwiatków itp. Mamy 

posadzonych 9 kwiatków zerwiemy 3 ile nam zostanie itp. 

 Kwiatki Karta pracy  

 

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

 Plik do piosenki: melodia i słowa 

https://youtu.be/LFPthrmErcY 

 

Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci.   

Wartościowe, edukacyjne gry dla dzieci 

http://www.dziecionline.pl 

Na stronie "Moje dzieci kreatywnie" również znajduje się wiele pomysłów na 

zagospodarowanie czasu spędzanego w domu    

https://mojedziecikreatywnie.pl/pobieranie/ 

http://www.bystredziecko.pl/szlaczki-dla-dzieci/ 
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