
Scenariusz zajęć 5-6- letnich „Witaj wiosno” 

 

1. Zabawmy się z rymowanką 

Wszyscy pięknie się witamy   (ukłon) 

Do zabawy zapraszamy           (gest wołanie) 

Do przodu krok                       (do przodu krok) 

Do tyłu krok                            (do tyłu krok) 

Teraz obrót, uścisk rąk.           (uścisk rąk) 

2. Posłuchaj opowiadania pt „Chomik szuka wiosny”  

Pewnego dnia mały Chomik obudził się w swojej norce na skraju lasu.  

Ziewnął, przeciągnął się, przetarł oczy łapką wyszedł norki, szukać wiosny.  

Zimno - mruknął zaspany Chomik. Rozejrzał się dookoła, ale wiosny nigdzie nie było.  

Na gałązkach wierzby siedziały małe puchate wierzbowe kotki.  

- Co robicie tak wysoko? - spytał Chomik.  

- Rośniemy, rośniemy - zawołały wierzbowe kotki.  

- A wiosny nie widziałyście? – spytał Chomik.  

Ale właśnie nadleciał wiatr, wierzba zaszumiała gałązkami i Chomik nie usłyszał co mówią 

wierzbowe kotki. Poszedł więc dalej. Świeciło słonko, a po niebie przepływały małe chmurki. 

- Halo - zawołał do nich Chomik.  

- Czy nie widziałyście wiosny? A wtedy jedna chmurka zasłoniła słońce i na Chomika spadły 

krople deszczu.  

- Brr...- skulił się Chomik przy ziemi i zobaczył małe, białe kwiatki.  

- Może wy widziałyście wiosnę? - zapytał, ale kwiatki były malutkie i jeszcze nie potrafiły 

mówić. Chomik poszedł dolej szukać wiosny. W górze między drzewami fruwały ptaki. Były 

bardzo zajęte, bo zbierały gałązki i wiórki na budowę gniazd.  

- Może wy wiecie, gdzie jest wiosna? - zawołał Chomik, ale ptaki śpiewały, ćwierkały, 

gwizdały i nawet nie słyszały głosu Chomika.  

- Muszę iść dale, tuta jeszcze nikt wiosny nie spotkał - mruknął do siebie. Aż wreszcie 

Chomik doszedł na łąkę, a tam na długich nogach stał pan bocian. Chomik zadarł wysoko 

głowę i przyjrzał się boćkowi. Jego nawet nie warto pytać o wiosnę, jest taki zmarznięty, że 

aż nos i nogi ma czerwone. A bocian też przyjrzał się Chomikowi i zaklekotał:  

- Coś podobnego!  

- Ta żaba cała ubrana jest w ciepłe futerko, a ja myślałem, że już wiosna - i odleciał.  



A Chomik powędrował dalej szukać wiosny ... 

 

3. Zabawa rytmiczna - rodzic wygrywa rytm na dowolnym instrumencie 

niekonwencjonalnym np. garnek i łyżka, 2 łyżki… a dziecko maszeruje rytmicznie wysoko 

unosząc nogi niczym bocian.      (zmiana ról) 

4. Analiza wysłuchanej treści  

   Rodzic zadaje dziecku pytania, dziecko odpowiada pełnym zdaniem: 

- Jakie zwierzątko wybrało się na poszukiwanie wiosny? 

- Kogo spotkał chomik w czasie swej wędrówki? 

- Co robiły wierzbowe kotki? 

- Jaka była pogoda w czasie spaceru chomika? 

- Dlaczego białe, małe kwiatki nie odpowiedziały na pytanie chomika? 

- Czy bocian rozpoznał chomika? 

- Czy ktoś powiedział chomikowi, że przyszła wiosna? 

- Czy chomikowi udało się odszukać wiosnę? Dlaczego tak uważasz?  

- Kogo jeszcze mógłby spotkać chomik? 

5. Karta pracy 1   -  Proszę połącz litery tak by powstało słowo „WIOSNA”     

 (Rodzic może też narysować tę kartę pracy) 

6.  Zabawa  - Panie bocianie  

Dziecko recytuje tekst „Panie bocianie, czy chcesz żabkę na śniadanie? I  wskakuje do 

stawu – dywanu i szybko wyskakuje. Rodzic – bocian stoi na środku stawu i stara się złapać 

żabę lecz tylko na dywanie.   

7. Karta Pracy 2   -   Żaby ukryły się przed bocianem. Kto znajdzie ich aż 10?     

    (dzieci szukają  żabek na monitorze) 

8. Rozwiąż zagadki o wiośnie  

1. Powrócił do nas z dalekiej strony 

Ma długie nogi i dziób  czerwony 

Dzieci się śmiały, gdy go witały 

Żabki skakały przez dzionek cały. 

2. On pierwszy do nas z ciepłych krajów wrócił 

I nad polami piosenkę zanucił. 

3. Skrzydełka mam jak płatki 

Choć sam nie jestem kwiatkiem  

Nad kwiatami w słońcu wesoło fruwam i wiosną i latem. 



4. Błyszczą jej kropki w promieniach słonka 

Gdy się ten owad po polach błąka 

A nazywa się on…. 

5. Nie miauczą, nie drapią i nie piją mleka 

Na drzewie rosną, gdy zima ucieka. 

9. Karta Pracy 3   -   Pokoloruj obrazek z wizerunkiem pani wiosny  

Na suknię naklej proszę kwiaty wycięte z papieru lub materiału lub serwetki lub 

czasopisma. Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa.  

 

Dla chętnych   Karta Pracy 4 i  Karta Pracy 5 

 

Miłej zabawy!   

Ela Prajs  

 

 


