
 

Proponowane zadania do wykonania dla grupy Biedronki 

 na tydzień (23 – 29 marca) 

 

Temat tygodnia: „Nadeszła wiosna” 

Cele ogólne: 

- zapoznanie z charakterystycznymi cechami wiosny, utrwalanie nazw i charakterystycznych 

cech czterech pór roku, budzenie zainteresowania przyrodą 

-rozwijanie sprawności ruchowej 

-rozwijanie zainteresowań matematycznych  

-rozwijanie zainteresowań przyrodniczych  

rozwijanie umiejętności manualnych oraz kolorowania 

-poszerzanie sprawności artykulacyjnych  

doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1-3 poprzez porównywanie liczebności 

zbiorów ,,na oko” i szacowanie: dużo/ mało 

-poszerzanie wiadomości przyrodniczych doskonalenie umiejętności matematycznych  

-zachęcanie do wspólnego wykonania marzanny  

-poznanie obrzędu pożegnania zimy i powitania wiosny 

- wzbogacanie słownictwa o pojęcia: kukła 

-rozwijanie sprawności manualnych 

-doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej 

 

Działania dzieci: 

1. Oglądanie książek i albumów przedstawiających przyrodę wiosną. 

 

2. Gra dydaktyczna – Pory roku. (jeśli ktoś posiada tego typu grę w domu) 

 

3. „Nadchodzi wiosna” – wypowiedzi dzieci na podstawie  wiersza A. Surowiec. Poznanie  

charakterystycznych cech  wiosny opisanych  w wierszu. (dziecko zna charakterystyczne 

cechy wiosny). Nauka wiersza na pamięć. 

Wiersz „Nadchodzi wiosna” Anny Surowiec. 

Nadchodzi wiosna 

zielona, radosna, 

do życia budzi 

przyrodę i ludzi. 

Drzewa okrywa 

pąkami kwiatów, 



w oddali słychać 

wesoły śpiew ptaków. 

Słońcem maluje 

tęczę na niebie, 

by świat rozjaśnić 

właśnie dla ciebie. 

 

Rozmowa na temat wiersza 

- jaka jest wiosna? /zielona, radosna/ 

- co budzi do życia? /przyrodę/ 

- co pojawia się na drzewach? /pączki kwiatów i liści/ 

- co słychać w oddali? /śpiew ptaków/ 

- co pojawia się na niebie? /tęcza/ 

 
4.  „Krokusy” – liczenie, kolorowanie największego i najmniejszego kwiatka. Karta pracy str.1. 

5. Wiosenne kwiaty -  dzieci wybierają dowolny wiosenny kwiat i wykonują pracę plastyczną 

dowolną techniką (np. wyklejanie papierem, malowanie farbami, wyklejanie plasteliną…) 

6.  Szukamy pary – nazywanie wiosennych roślin, łączenie w pary i kolorowanie. 

Karty pracy str.2  

 

7. Bocian – kolorowanie bociana, rozpoznawanie barw : czerwony, 

czarny. Karta pracy str. 4 

 

8. Bociany i żabki – zabawa ruchowa. Wybieramy 3 - 4 osoby, to są boćki. 

Pozostałe dzieci to żabki. Boćki stoją z boku, a żabki wesoło skaczą, na 

hasło: idzie bocian, dzieci – bociany chodzą podnosząc wysoko nogi, a żabki uciekają i 

chowają się, na hasło: bociany odleciały – bociany wymachują rękoma i odchodzą w  

wyznaczone miejsce, żabki wesołe cieszą się i skaczą. 

 

9.  Nauka piosenki „Była sobie żabka mała” 

10.  Ptaki – układanie ilustracji ptaków pociętych na kilka części. 

 

11. Pokaż ptaka, o którym mówiłam – zabawa dydaktyczna na stoliku leżą 

obrazki przedstawiające ptaki. Rodzic opisuje wygląd ptaka, 

a zadaniem dziecka jest pokazanie go i próby nazwania. 

12.  Boćki – zabawa ruchowa z elementem marszu. Dzieci chodzą po dywanie 

wysoko podnosząc kolana. 

13. Ptaki i ich domy – nazywanie ptaków (jaskółka, bocian), rysowanie po 

śladzie, kolorowanie obrazków. Karta pracy str. 3. 

14. Ile jest jajek w gnieździe? – liczenie jajek w dwóch gniazdach, dodawanie 

i rysowanie odpowiedniej liczby jajek. Karta pracy str. 5 

Bociany i żabki – zabawa poranna. Wybieramy 3 - 4 osoby, to są boćki. 

Pozostałe dzieci to żabki. Boćki stoją z boku, a żabki wesoło skaczą 

 

15 Ile jest jajek w gnieździe? – liczenie jajek w dwóch gniazdach, dodawanie 

i rysowanie odpowiedniej liczby jajek. Karta pracy str. 5 

 



16.  Marzanna 

Marzanna, to kukła która była symbolem zimy. Dawno temu robiono ją 

ze słomy, ubierano w białą suknię, przyozdabiano wstążkami, koralikami 

i kwiatami. Dzieci chodziły z kukłą po wsi od domu do domu. Wieczorem 

młodzież w pochodzie wynosiła Marzannę ze wsi nad wodę. 

Tam podpalano ją, a następnie wrzucano do wody, co miało symbolizować 

koniec zimy i początek wiosny Ewa Kalinowska 

Nauczycielka pokazuje kukłę zrobioną w ranku. 

 

Marzanna to zimowa panna - nauka krótkiej rymowanki  

 

„Płyń Marzanno w daleki świat, 

bo teraz wiosny nadszedł już czas.” 

 

„Gdy Marzannę utopimy. 

wiosnę do nas zaprosimy.” 

 

„Żegnamy Marzannę, zimową pannę, 

witamy Wiosnę, porę radosną.” 

 

„Marzanną, kukłą szmacianą, Zimę żegnamy. 

a uśmiechem radosnym Wiosnę przywitamy.” 

 

„Niech nurt tej rzeki Marzannę do morza poniesie, 

a nam niech szybko Wiosnę na łąki przyniesie.” 


