
Wiosenne porządki  

(05.04 – 09.04) 

1. Zabawa rytmiczna. 

Pada deszczyk! Pada deszczyk! 

i po liściach tak szeleści... 

(Dziecko w przysiadzie bębni rytmicznie palcami w podłogę) 

 

Zatuliły kwiatki płatki, 

główki chylą do rabatki! 

Kap! Kap! Kap! 

(Dziecko opuszcza nisko głowę) 

 

Deszcz ustaje – płyną chmury – 

Kwiaty wznoszą się do góry! 

Ho! Ho! Ho! 

(Dziecko wznos stopniowo głowę i ramiona w górę) 

 

Wiatr tu pędzi na wyścigi. 

Wiatr kołysze nam łodygi! 

Wiu! Wiuu! Wiuuu! 

(Dziecko w rozkroku kołysze się na boki) 

 

Biegną dzieci tu z ochotą: 

Uważajcie – takie błoto! 

Hyc! Hyc! Hyc! 

(Dziecko biegnie na palcach) 

 

Byle słonko nam nie zgasło – 

róbmy prędko z błota – masło! 

Chlap! ciap! ciap! 

(Dziecko przebiera nogami w miejscu) 

 

Teraz – baczność – kroki duże – 

przeskoczymy przez kałużę! 

Hop! Hop! Hop! 

(Bieg i skoki) 

 

Już pogoda – słonko świeci, 

maszerują w pole dzieci – 

Raaz – Dwaa – trzyy! 

 

(Dziecko maszeruje rytmicznie, akcentując stopą pierwszy krok i klaskaniem następny).  

 

 

 



2. Co tu nie pasuje? 

Do tego zadania należy przygotować po 3 zdjęcia z kategorii: ptaki, kwiaty, owady, zwierzęta 

leśne. Przed dzieckiem ustawiamy 2 zdjęcia z tej samej kategorii oraz 1 zdjęcie z innej 

kategorii (np. mucha, pszczoła, przebiśnieg). Zadaniem dziecka jest wskazanie obrazka, który 

nie pasuje do pozostałych oraz uzasadnienie swojego wyboru. 

Obrazki z zadania można również wykorzystać aby ćwiczyć pamięć. Układamy kilka zdjęć i 

dajemy dziecku chwilę aby mogło zapamiętać położenie zdjęć. Następnie odwracamy zdjęcia 

do góry nogami i prosimy aby dziecko znalazło wybrane przez nas zdjęcie. 

 

3. Rozwiąż zagadki i narysuj obok odpowiedzi.  

Czarno-biały fraczek, 

buciki czerwone 

umykają żaby gdy, 

idzie w ich stronę. 

 

Mleczka nie piją, 

myszek nie gonią 

Te bure kotki, 

co na drzewie siedzą. 

 

Gdy się schowa za chmury, 

świat staje się ponury 

a weselej na świecie, 

kiedy śmieje się z góry. 

 

4. Praca plastyczna – wiosenne przebiśniegi. 

 

Do wykonania pracy będą potrzebne: kolorowa kartka papieru (kolor obojętny), zielona 

kartka, biała farba, klej, nożyczki, pędzel. 

Białą farbą malujemy dziecku rękę, a następnie odbijamy ją na kolorowej kartce  

i pozostawiamy do wyschnięcia. Następnie z zielonej kartki należy wyciąć kielich naszego 

przebiśniegu, łodygę i liść (możemy skorzystać z szablonu lub dać dziecku wolną rękę aby 

wycięło kształty samo). Po wycięciu wszystkich elementów przyklejamy je do naszej odbitej 

ręki tak aby powstał przebiśnieg. 

 
 


