
Propozycja zajęć na wtorek 13.04.2021r 

 

Temat tygodnia: Wiosna w ogrodzie 

Temat dnia: Wiosenne kwiaty 

 Aktywność: plastyczna, ćw. gimnastyczne  

 

 

Cele: - wzbogacanie słownictwa dzieci o słowa związane z wiosennymi kwiatami 

- zwrócenie uwagi na zachowaniu porządku podczas malowania farbą 

- kształtowanie sprawności ogólnej 

 

Dzień dobry Krasnoludki! 

1. Na rozgrzewkę wesołe masażyki „Wycieczka” 
Idzie pani: tup, tup, tup (stukamy plecy malucha opuszkami palców), 
dziadek z laską: stuk, stuk, stuk (stukamy w plecy zgiętym palcem), 
skacze dziecko: hop, hop, hop (opieramy dłoń na przemian to na przegubie i na palcach) 
żaba robi długi skok (dotykamy stóp, pleców i głowy dziecka). 
Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu (dmuchamy w jedno i w drugie ucho dziecka), 
kropi deszczyk: puk, puk, puk (stukamy w plecy dziecka wszystkimi palcami), 
deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup (klepiemy plecki dziecka dłońmi złożonymi w miseczki), 
a grad w szyby łup, łup, łup (stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści). 
Świeci słonko (palcem wykonujemy na plecach koliste ruchy), 
wieje wietrzyk (dmuchamy we włosy dziecka), 
pada deszczyk (znowu stukamy opuszkami palców). 
Czujesz dreszczyk?  (leciutko szczypiemy w kark) 
 

2. Słuchanie wiersza „Wiosenne kwiaty” Anny Łady – Grodzickiej. 
 

Już kwiaty zakwitają 

W lasach, ogrodach i na łąkach 

- mówią o tym, że nadszedł 

Czas wiosny i słonka. 

Przyszły do nas kwiaty w gości 

W swej wiosennej szacie, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Popatrzcie uważnie, może je 

poznacie? 

Pierwszy to przebiśnieg biały.  

Drugi – to stokrotka, 

kwiatek bardzo mały, 

Trzeci jest jak złota łąka, 

To kaczeniec cały w pakach. 

Czwarty to krokus fioletowy, 

Piąty – tulipan purpurowy, 

I szósty – to żonkil w żółtym kolorze, 

             Ten ostatni słoneczny kwiatek 

Do wazonu włożę. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 O czym mówi wiersz? (wiersz mówi nam o tym, że nadeszła wiosna, że zakwitły wszędzie już 

kwiaty)  
 Jakie kwiaty występują w wierszu? ( przebiśnieg, stokrotka, kaczeniec, krokus, tulipan, żonkil)  

 Czy widziałeś/aś kwiaty o których mówi wiersz?  
 Który ci się najbardziej podoba?  

 Czy wszystkie wyglądają tak samo? 
 
 



3. Praca plastyczna „Kolorowe kwiatki” - malowanie farbami plakatowymi poprzez maczanie gąbki 
(gąbka jest wycięta w kształcie walca o średnicy 2 cm, tak, aby można było wziąć tak, aby nie 
brudzić rąk) w farbę i stemplowanie jej na kartce. Każda farba ma swój wałeczek. To tylko 
propozycja pracy plastycznej 
 

  
 
 

4. Muzyczna gimnastyka – ćwiczenia w podskokach 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU  

To wszystko na dzisiaj! Do zobaczenia jutro 
Karolina D. 


