
18.03.2020, Temat: Pani Wiosna i jej przyjaciel Bocian. 

Cześć Przedszkolaki! Wczoraj dowiedzieliście się, jakie kwiaty pojawiają się wiosną, a dziś 
poznacie tajemniczą Panią Wiosnę oraz jej przyjaciela Bociana. Wiecie skąd do nas 
przyleci?  

1) Na początek przeczytajcie wspólnie z Rodzicami wiersz o Pani Wiośnie.  

Pani Wiosna 

Przyszła do Nas Pani Wiosna, cała w sukni z kwiatów. 

Uśmiechnięta i radosna, wśród lecących ptaków. 

Powróciły z nią bociany z dalekiej Afryki. 

Żaby w stawie się zbudziły, misie i jeżyki. 

Witaj wiosno! Piękna pani , cieszy nas twój powrót. 

Zieleń liści, świerszczy granie, kwiatów pełen ogród. 

Pytania do wiersza: 

Drogie Dzieci… Jak wyobrażacie sobie Panią Wiosnę? Jest smutna? Czy radosna? Jak 
wygląda jej suknia? Kto wraz z Panią Wiosną przybył do Polski? 

2)WIOSNA 
BOCIAN 
• Podziel na sylaby wyraz: Wiosna i Bocian. Ile ma sylab? Spróbuj to wyklaskać!  

*Starsze przedszkolaki mogą policzyć także litery, a z pomocą rodziców spróbować 
napisać te wyrazy na kartce.  

3) Jaką literą zaczyna się wyraz WIOSNA? A na jaką literę zaczyna się wyraz BOCIAN? 

Spróbuj napisać tą literę na tacy lub talerzu. 

• Potrzebujesz: * mąkę/ ryż/ kaszę lub sól *tacę lub duży talerz. 



 Palcem wskazującym napisz literę na którą 
zaczyna się wyraz WIOSNA, a następnie BOCIAN. A może spróbujesz napisać resztę liter, 
które znajdują się w tych wyrazach? 

4) Maszeruje Wiosna -  https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw 

• Zachęcamy do odsłuchania wiosennej piosenki.  

• A może zapamiętamy refren?  

• Dołączmy do tego ruch!  

Ref. 

Maszeruje wiosna- kolana wysoko, maszerujemy! 

a ptaki wokoło 

lecą i świergoczą- ręce na boki (skrzydła)- wysoko podnosimy w górę i w dół- tak latają 
ptaki 

głośno i wesoło.  

Maszeruje wiosna w ręku- kolana wysoko, maszerujemy! 

trzyma kwiat gdy go 

w górę wznosi- podnosimy jedną rękę wysoko do góry, udajemy że w dłoni trzymamy 
kwiat 

zielenieje świat ! 

EKSPERYMENT NA POPOŁUDNIE:  wędrująca woda 

Wiosną przyroda przybiera kolorowe barwy. Spróbuj wraz z Rodzicami wykonać proste 
doświadczenie J  



Eksperyment wędrująca woda to ciekawe doświadczenie, które wymaga od dziecka 
nieco cierpliwości. 

Będzie potrzebne: 6 szklanek, woda, barwnik lub kolorowa bibuła do zabarwienia wody, 
ręcznik papierowy.  

Do zabawy przygotowaliśmy 6 szklanek podobnej wysokości. Do co drugiej wlewamy 
wodę, a następnie dodajemy kolejno odpowiedni barwnik według poniższej instrukcji. Jeśli 
nie macie barwników, wodę można łatwo zabarwić wkładając do szklanki z ciepłą wodą 
kolorową bibułę. Do przygotowanych szklanek wkładamy złożone w paski papierowe 
ręczniki.  

Instrukcja: 1 szklanka-woda zabarwiona na niebiesko 

2 szklanka- pusta 

3 szklanka- woda zabarwiona na żółto 

4 szklanka- pusta 

5 szklanka- zabarwiona na czerwono 

6 szklanka- pusta 

 

 



POMYSŁY NA PRACE PLASTYCZNE – popołudnie 

1) Pani WIOSNA 

• Potrzebne będzie: klej, nożyczki, gazety kolorowe, ulotki, papier kolorowy, kartka A4.  

Stwórz Panią Wiosnę ☺  . Suknię udekoruj wyciętymi kwiatami z ulotek, gazet. 

 

2) Bocian  

• Potrzebne będzie: klej, farby/ mazaki, płatki kosmetyczne, papier kolorowy, kartka. 

Taki piękny obrazek możesz stworzyć wykorzystując płatki kosmetyczne. Wystarczy je 
pomalować farbą lub mazakami, dokleić parę elementów z papieru i powstają cuda ! 
Trzymam kciuki ☺  



 

Dodatkowe karty pracy: 

• Duble wiosenne- do druku. 

• Ćwiczenia motoryki małej- wyklejanie plasteliną- arkusze do druku. 

• Karta pracy- Połącz kwiat z jego cieniem.


