
SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA DZIECI 3 i 4 LETNICH  

„Nadeszła wiosna” 

 

1. Rozwiązywanie zagadek związanych z wiosną.  

Rodzic czyta dziecku zagadkę a dziecko próbuje rozwiązać. 

 

„Biały kwiat przebił śnieg i wyjrzał na świat”   (przebiśnieg) 

„Ma dziób i nogi czerwone, gdy pojawi się na łące straszy żabki kumkające” (bocian) 

„W trawie lub w wodzie mieszka. Często jest zielona, śpiewa: rege, rege, kum, kum, gdy 

jest zadowolona” (żaba)  

„W swojej nazwie „sanki” mają, te fioletowe kwiaty …. się nazywają” (sasanki” 

 

2. Zabawa z wykorzystaniem rymowanki. 

Dzieci pokazują tekst rymowanki razem z rodzicem. 

                                                                                           Dzieci za rodzicem pokazują 

 

Wiosna do nas przyszła cała roześmiana                                       maszerują w miejscu 

rozsypała krokusy                                                                   naśladują sypanie kwiatów 

wypuściła bociana                                                                 biegają po pokoju , poruszając 

                                                                                                           rękami- skrzydłami 

 

3. Słuchanie wiersza przez dzieci czytanego przez rodzica. 

 

„Wiosna ogrodniczka” B. Szelągowskiej 

Przyszłą do nas wiosna,  

nasionka posiała. 

Ogrzała je słoneczkiem, 

deszczykiem podlała. 



Na łąkach i w ogrodach  

zakwitły śliczne kwiatki :  

krokusy, przebiśniegi, 

żonkile i bratki… 

 

Rozmowa na temat wiersza- rodzic zadaje dziecku pytanie, dziecko po wysłuchaniu 

wiersza próbuje odpowiedzieć na pytania 

1. Co zrobiła wiosna? 

2. Co ogrzało nasionko? 

3. Co podlało nasionko? 

4. Czy jeśli nasionko ma ciepło i wodę, to urośnie z niego roślinka? 

5. Jakie kwiaty zakwitły na łąkach i w ogrodach? (Rodzic może dziecku pokazać zdjęcie 

roślinki) zał. 1 

 

4. Wspólne słuchanie piosenki i dowolna zabawa przy niej. 

Link do piosenki :  https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY 

Tam daleko gdzie wysoka sosna 

maszeruje drogą mała wiosna. 

Ma spódniczkę mini, sznurowane butki 

i jeden warkoczyk krótki. 

 

Ref. 

Maszeruje wiosna a ptaki wokoło 

lecą i świergoczą głośno i wesoło. 

Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat                                                                                     

gdy go w górę wznosi zielenieje świat ! 

 

Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,                                                                                                                            

na ramieniu małą torebeczkę                                                                                                                                

chętnie żuje gumę i robi balony                                                                                                                                             

a z nich każdy jest zielony. 

 

Ref. 

Maszeruje wiosna a ptaki wokoło 

lecą i świergoczą głośno i wesoło. 

Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat                                                                                                                                     

gdy go w górę wznosi zielenieje świat ! 

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


 

Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas 

każda trawka chce być już zielona. 

gdybyś zapomniała inną drogą poszła 

zima by została mroźna. 

 

Ref. 

Maszeruje wiosna a ptaki wokoło 

lecą i świergoczą głośno i wesoło. 

Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat                                                                                                                                

gdy go w górę wznosi zielenieje świat ! 

 

5. Zabawa „Dokończ wypowiedź” 

Dzieci kończą zdanie rozpoczęte przez rodzica. 

Lubię wiosnę, bo….. 

Nie lubię wiosny, bo… 

Wiosna lubię kwiaty takie jak…. 

Wiosną chętnie chodzę do…. 

Wiosną lubię robić….  

 

6. „Krokus”- wyklejanie krokusa kulkami z plasteliny. Samodzielne dorysowanie trawy. 

(zał 2) 

 

7. Zabawa z elementem skoku- Uwaga! Bocian! 

Dzieci- żabki- skaczą po pokoju- czyli łące. Na hasło wydane przez rodzica  Uwaga! 

Bocian!- zatrzymują się przez chwilę w bezruchu. 

 

Dziękujemy za wspólne ćwiczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1  
 

 
 

 

 

 
 



 
 

 



 

Załącznik 2 

 


