
Scenariusz zajęć z edukacji matematycznej dla grupy 3 – 4 latków 

   Temat: Wiosna 

I. Witaj, zapewne wiesz, że wielkimi krokami zbliża się już kolejna pora roku. Jak 

myślisz jaka pora roku występuje w marcu? Oto mała podpowiedź… 

Posłuchaj zagadki: 

Nadchodzi po zimie, 

znasz dobrze jej imię 

kroczy w kwiatów pąkach 

i w promieniach słonka. 

Czy już wiesz…? 

Świetnie! 21 marca to kalendarzowy dzień Wiosny! Z tej okazji przygotowałam 

dla Ciebie kilka zadań. Czy pomożesz mi je rozwiązać? 

 

 

 

o Na początek poproś mamę albo tatę, by zabawili się z Tobą w zabawę paluszkową na 

powitanie. Stajemy na wprost siebie i recytując wierszyk wykonujemy poszczególne 

czynności. 

Gdy się rączki spotykają, 

To od razu się witają (podanie dłoni) 

Gdy się kciuki spotykają, 

To od razu się witają (kciuk dotyka kciuk) 

Gdy się palce spotykają, 

To od razu się witają (palce jednej dłoni dotykają palce drugiej dłoni) 



II. Proszę przeczytaj wiersz a następnie odpowiedz na kilka pytań: 

Spojrzał w okno mały Paweł  

A w ogrodzie Wiosna… 

Świeża trawa, przebiśniegi  

W koszu nam przyniosła. 

Obudziła pąki kwiatów  

w parku i ogrodzie. 

Zapomnijcie moi mili  

o śniegu i chłodzie. 

Pożyczyła od słoneczka 

garść ciepłych promieni. 

gdy ogrzeje nimi ziemię 

świat się zazieleni. 

(Powtórzenie wiersza 2 razy) 

 

o Pytania do wiersza:  

- O czym była mowa w wierszu? Co przyniosła wiosna? Jakie kolory ma wiosna? Czy 

dzisiaj świeci słońce? Czy dzisiaj jest ciepło? Czy niebo jest zachmurzone? Czy pada 

deszcz? Czy wieje wiatr? Czy wiatr jest silny czy słaby?  
 

o Poniżej znajdują się plansze przedstawiające 4 pory roku, twoim zadaniem jest wybrać 

tą plansze, która przedstawia aktualną porę roku.  

Opowiedz rodzicom co znajduje się na pozostałych obrazkach. 

 



o Na obrazkach przedstawione są pierwsze oznaki wiosny. Czy potrafisz je wymienić? 

Czy znasz inne oznaki wiosny niż te, które znajdują się poniżej. Połącz w pary takie 

same obrazki. 

 

 

 



o Policz, a następnie w wyznaczonym miejscu narysuj tyle kropek, ile jest przedmiotów 

w danym zbiorze. 

 

 

 

 

 



 

o Teraz czas na trochę ruchu! Pobawimy się w zabawę „Trawa, piasek, rzeka, maki” 

Razem z rodzicem stwórz umowny sygnał, np. 

trawa – będzie sygnalizowała kolor zielony 

piasek – kolor żółty 

rzeka – kolor niebieski 

maki – kolor czerwony 

Gdy rodzic powie rzeka – dzieci szukają jakiegoś przedmiotu w kolorze niebieskim 

itd. Zabawę możemy powtórzyć 2-3 razy.  

Możemy stworzyć trudniejszą wersję w języku angielskim np.  

trawa – green 

piasek – yellow 

rzeka – blue 

maki – red 

Pozostałe zasady bez zmian.  

o Wiosna to pora roku bardzo różna, czasem świeci słonko, czasem wieje wiatr, często 

pada deszczyk a na niebie podczas burzy pojawiają się błyskawice tzw. zjawiska 

atmosferyczne.  Twoim kolejnym zadaniem jest uzupełnić poniższe powtarzające się 

rytmy. (można narysować) 

 

  

 

 



o Jak doskonale wiesz wiosna to też czas pięknie kwitnących kwiatów. Ja 

przygotowałam dziś dla Ciebie trochę inne kwiaty, bo w kształcie figur 

geometrycznych. Twoim zadaniem będzie dopasowanie figur do kwiatów w wazonie. 

Ułatwieniem będzie wycięcie figur i dopasowanie do wazonu.  

 

 

 

 



III. Ostanie zadanie to ćwiczenie relaksacyjne „Masujemy swoje ciało”  

 

Do tej zabawy możemy zaprosić całą rodzinę! Robimy kółeczko, bądź stajemy 

przodem do siebie i masujemy kolejno części swojego ciała zgodnie z treścią 

rymowanki czytanej przez rodzica. Pod koniec rymowanki, gdy masujemy stopy 

siadamy na dywanie, a następnie kładziemy się w dowolnej pozycji i 

odpoczywamy.  

 

„Masujemy swoje ciało”  

(Jolanta Siuda – Lendzion) 

 

Masujemy swoje paluszki 

delikatnie niczym muszki. 

Masujemy dłonie całe, 

choć są jeszcze bardzo małe. 

Masujemy swoje rączki, 

strzepujemy z nich pajączki. 

Masujemy długą szyję, 

którą mama dziś umyje. 

Masujemy swoje brzuchy, 

niczym misie łakomczuchy. 

Masujemy swoje nogi. 

od góry aż do podłogi. 

Masujemy swoje stopy, 

które robią mocne kopy. 

Gdy ciało wymasujemy, 

chwilę w ciszy odpoczniemy. 

 

To już wszystko! Bardzo dziękuje Ci za aktywny udział. 

o Które zadanie podobało Ci się najbardziej, a które sprawiło trudności?  
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