
Materiały dla dzieci 3 i 4 -letnich (oddział I, II, III i IV – dzieci 4 letnie) 

Temat tygodnia: Wiosenne przebudzenie 

Drodzy Rodzice i dzieciaki-przedszkolaki! 

W tym tygodniu tematem przewodnim będzie: "Wiosenne przebudzenie". 

Zadanie 1.  

Obejrzyj filmik edukacyjny klikając w link https://youtu.be/Wjo_Q1OYTmY - Wiosna i jej 

pierwsze oznaki w  przyrodzie.  

Posłuchaj zagadki i odpowiedz, kto to taki? 

Zagadka: 

Lubimy ją wszyscy 

za ładną pogodę. 

Przychodzi po zimie 

i ożywia przyrodę. (wiosna) 

Zadanie 2.  

Spójrz na obrazki wiosennych kwiatów. Zapewne o niektórych z nich już słyszałeś, poznaj 

pozostałe.  

Zwróć uwagę na ich kolory. Spróbuj wyklaskiwaniem podzielić ich nazwy na sylaby 

 i podać liczbę wyklaskanych sylab. 

https://youtu.be/Wjo_Q1OYTmY


 

Zadanie 3.  

Posłuchaj opowiadania pt. „Jak ślimak  Lulek spotkał Wiosnę….” 

 



Wczesnym rankiem, gdy wszyscy jeszcze spali, a słońce wysuwało pierwsze promyki spod 

kołderki, drogą maszerowała Wiosna. Pierwszy zobaczył Wiosnę zaspany ślimak. Wyciągnął 

szyję i z ciekawością przyglądał się dziwnej osobie. Wiosna była ubrana w kolorową 

sukienkę i kwiatowy wianek na głowie. Dźwigała wielki plecak, a w ręce trzymała kolorową 

parasolkę. 

- Wiosna idzie – mruknął ślimak – czas więc i na mnie – i pomaszerował za Wiosną. 

 Tymczasem Wiosna usiadła na skraju drogi i otworzyła plecak. Najpierw wyjęła z niego 

kolorowe kwiaty. Garść białych przebiśniegów posadziła po jednej stronie, a kępkę żółtych i 

fioletowych krokusów po drugiej stronie. 

- Ładnie, ładnie – mruknął Ślimak. Następnie posadziła cztery kolorowe tulipany. 

 
 Ślimak przyglądał się temu uważnie i próbował policzyć tulipany, ale stale się mylił i musiał 

zaczynać od początku. Wiosna chodziła od drzewa do drzewa, głaskała po gałęziach i coś do 

nich cichutko szeptała, aż drzewa obudziły się i wypuściły pierwsze listki. 

Zaciekawiony Ślimak przyglądał się i czekał: - Co ta Wiosna jeszcze wymyśli? 

Tymczasem Wiosna wyjęła z plecaka wielki grzebień i powiedziała – Teraz uczeszemy 

czuprynę łąki – i zaczęła machać grzebieniem po ziemi. Po chwili szara trawa odżyła, 

zazieleniła się, a Wiosna uśmiechnęła się zadowolona.  

Ślimak wyciągał wysoko szyję, żeby lepiej widzieć, co będzie dalej. 

Wiosna szukała czegoś w sukience i po chwili wyjęła z niej garść zielonych żabek, zaspane 

biedronki i motyle. Położyła je delikatnie na ziemi, otworzyła pudełko z farbami i 

pomalowała skrzydła motyli na żółto, niebiesko, pomarańczowo albo w kolorowe kółeczka. 

Później zrobiła kropki na skrzydełkach biedronki i znowu zaczęła czegoś szukać w sukience. 

Ślimak wyciągnął szyję – Co ona tam jeszcze ma? – mruczał. Wiosna delikatnie wyjęła z 

kieszonki maleńkiego skowronka, podniosła go wysoko, wysoko do nieba i powiedziała: - 

śpiewaj głośno, niech wszyscy wiedzą, że już przyszłam. 

Słońce płynęło po niebie i uśmiechnęło się wesoło, skowronek trzepotał skrzydełkami i 

dzwonił jak mały dzwoneczek, a Wiosna otworzyła kolorowa parasolkę, powiesiła ją na 

drzewie i ułożyła się w niej wygodnie, żeby wypocząć. 

- Och! – pomyślał ślimak – śliczna jest ta Wiosna, jak będę duży, to chyba się z nią ożenię.  

Odpowiedz: 

 Jak miał na imię ślimak? 

 Kogo spotkał? 

 Co przyniosła ze sobą Pani Wiosna? 

 

 



Zadanie 4.  

Zabawa ruchowa pt. „Nasiona i kwiaty” w rytm muzyki. 

Wyobraźcie sobie, że jesteście nasionami, które rozsiewa wiatr i z których wyrosną piękne 

kwiaty. Dzieci w rytm muzyki poruszają się. Podczas przerwy w muzyce, dzieci zatrzymują 

się, kucają i powoli wstają z rozłożonymi przed sobą dłońmi, które na koniec podnoszą do 

góry i rozchylają na boki, naśladując rozkwitające kwiaty. 

Zadanie 5.  

Posłuchaj piosenki „Maszeruje wiosna” ( Link do piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY&list=PLo_XHxymHHYGhhNe9JYTNmz4zeGodWDF

w&index=3) 

Zadanie 6.  

Zabaw się w "Wiosennego detektywa" i znajdź w domu przedmioty w kolorze zielonym. ) 

Jeśli potrafisz - policz je i spróbuj pogrupować wg kategorii (zabawki/ ubrania/ rośliny itd.) 

Zadanie 7. 

Praca plastyczna – Stemplowana łąka (Filmik instruktażowy pod linkiem): 

https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc 

Zadanie 8. 

Posłuchaj muzyki: Antonio Vivaldi -Cztery Pory Roku -Wiosna(link do muzyki: 

https://youtu.be/rANDOonihZg) . Podczas słuchania muzyki koloruj kredkami lub maluj 

farbami wiosenne kwiaty. 

Zadanie 9.  

Czas na zabawę ruchową "Wiosna, urodziły się motyle" 

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

https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY&list=PLo_XHxymHHYGhhNe9JYTNmz4zeGodWDFw&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY&list=PLo_XHxymHHYGhhNe9JYTNmz4zeGodWDFw&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc
https://youtu.be/rANDOonihZg
https://www.youtube.com/watch?v=eXTBJkvsWsk

