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Temat: Zwierzęta budzące się wiosną 

Ze snu zimowego budzą się zwierzęta, 

tyle ich dokoła, że trudno spamiętać! 

1) Zagadki: 

• Hen, w górach zaświstał mały zawadiaka:  

– Już wiosna! Już wiosna! Słuchajcie …( świstaka) 

• Całą długą zimę w jaskini przesiedział  

ten brunatny olbrzym. Strzeżcie się … (niedźwiedzia) 

• Kolczasta kuleczka… No, jakie to zwierzę?  

– Nie można mnie nie znać! Przecież jestem …( jeżem) 

• Bocian nie przyleciał! Za chory! Za słaby!  

cieszą się w sadzawce rechotliwe … (żaby) 

2) Zabaw się z Rodzicami w „Stary Niedźwiedź mocno śpi”  ☺  

3) Poobserwujcie ptaki – wiosna to idealny moment, aby zapoznać się bliżej z jej 
zwiastunami. Bociany, skowronki, jaskółki, jerzyki, kukułki, a nawet myszołowy! 
Wyjrzyj z Rodzicami za okno i spójrzcie wysoko w niebo! Może uda Wam się dostrzec 
jaskółkę, a może nawet bociana! Zapamiętaj jak wygląda i wykonajcie wspólny 
rysunek.  

4) Traf do celu (piłką): Przy tej zabawie przyda się jakiś kosz, do którego dzieci będą 
musiały trafić. Można również urozmaicić grę i każdy, kto trafi przybliża się do celu o 
jeden krok. Kiedy ktoś spudłuje cofa się. Wygrywa ta osoba, która pierwsza dojdzie 
co celu. 

5) Tor przeszkód 

• Zrób linię startu i mety 

• Na mecie postaw kosz 

• Po środku trasy postaw jakąś przeszkodę, którą można ominąć 



Twoim zadaniem jest doniesienie piłki do kosza omijając przeszkodę. Można 
wykorzystać proste sposoby, aby utrudnić zadanie, a przy okazji poćwiczyć 
koordynację ruchową ☺  Np. połóż piłkę na łyżce stołowej, lub na rolce po 
papierze toaletowym. Nie pomagaj sobie drugą ręką! Idź powoli tak aby piłka 
nie spadła. Polecamy po kilku próbach mierzyć czas ☺   

6) Przewlekanie-  Takie przewlekanie świetnie ćwiczy sprawność ręki i palców- 
motorykę małą ☺   

Będzie potrzebne: 

Makaron „rurki” 

Makaron spaghetti 

Sznurek 

*Opcjonalnie klej na gorąco i karton  

• Zadanie polega na przewlekaniu makaronu typu „rurki” na sznurek tworząc 
korale ☺  ( będzie super jeśli wcześniej je pomalujecie na kolorowo farbami/
mazakami). Stworzycie w ten sposób piękną biżuterię. 

• Kolejną opcją jest nawlekanie „rurek” na długi makaron spaghetti.  

(możesz policzyć ile ich się zmieści ☺ ) 

• Jeśli masz klej na gorąco: Poproś rodziców o przyklejenie kilku rurek do 
kartonu w różnych odległościach. Kiedy wyschnie możesz nawlekać przez 
nie sznurek. Można także ponumerować „rurki” od 1-10 i przewlekać po kolei.  

Zadanie 1 NA POPOŁUDNIE: Stwórz ogródek w własnym domu.  

Będzie potrzebne: 

• Farby, wytłaczanki do jajek, pędzle, skorupki od jajek, ziemia/wata/płatki 
kosmetyczne, nasiona rzeżuchy. 



Na początek: Przygotuj wytłaczankę. Jest ona zazwyczaj w kolorze szarym. Aby nadać jej 
wyrazu, pokoloruj farbami wytłaczankę, może być jaką tylko sobie wymarzysz.  

Po drugie : Potrzebujemy skorupki. Jajka obtłukujemy tak, by oderwać skorupkę jedynie z 
górnej części. Tak przygotowane puste skorupki wkładamy do wyschniętej wytłaczanki. 

Krok trzeci: Do każdej skorupki nasypujemy ziemi – mniej więcej do połowy. Zamiast ziemi 
do środka możemy włożyć watę lub płatki kosmetyczne, efekt będzie taki sam. Następnie 
wsypujemy nasiona – tyle ile się zmieści tak, by każde nasionko miało dostęp do ziemi/
waty. Spryskujemy obficie wodą. 

Stawiamy na parapecie i czekamy (pamiętając o podlewaniu). 

 

Zadanie 2 NA POPOŁUDNIE: Wytłaczankowe misz-masz 

Masz więcej wytłaczanek? Świetnie ! Pokolorowane wytłaczanki mogą być  bazą do 
stworzenia ciekawych rzeczy.  

Potrzebujesz: klej, papier kolorowy, wytłaczanki do jajek, farby, pędzle, sznurek, wykałaczki 
długie. 

Oto inspiracje: 



 

Dodatkowe karty pracy: 

• Domino  

• Wiosenne bingo 

• Karta pracy- grafomotoryka 


