
Temat tygodnia: Nadchodzi wiosna. 

Poniedziałek 8.03.21 

Temat: Słońce mocno grzeje. 

1.Posłuchaj opowiadania ,,Mama Nikoli i wytrwałość”. 

- Nie wiem czy pani zauważyła, ale zbliża się wiosna- odezwała się pewnego marcowego 

dnia Nikola. 

-Zauważyłam – powiedziała pani. 

- Moja mama mówi, ze na wiosnę każda kobieta zaczyna bardziej dbać o urodę, żeby 

pięknie wyglądać w kostiumie kąpielowym. 

-Ale ja nie mam kostiumu kąpielowego- oznajmiła pani. W wakacje wspinam się po 

górach. 

Nikola zastanowiła się nad tym głęboko. 

-Muszę spytać mamy, co o tym sądzi- zdecydowała. 

-Koniecznie spytaj. Bardzo jestem tego ciekawa- powiedziała pani. 

Minęło kilka dni i ciągle nie było wiadomo, jakie zdanie ma mama Nikoli na temat 

górskiej wspinaczki. 

- Chodzi o to – wyjaśniła Nikola- że mama się odchudza na wiosnę. I nie idzie jej za 

dobrze, więc wolę nie zadawać jej pytań na trudne tematy. 

-Słusznie – pochwaliła pani i opowiedziała nam, że wielu wielkich wynalazców przez 

długi czas musiało się zmagać z przeciwnościami losu, zanim w końcu udało się dokonać 

czegoś wybitnego. I że się nie zniechęcali, kiedy świat rzucał im kłody pod nogi- dlatego 

są wielkimi wynalazcami. 

-Znam to!- odezwał się Aleksander.- Ile ja się muszę namęczyć, zanim dokonam czegoś 

wybitnego! I czy myśli pani, że rodzice to docenią? Skąd! Czasem nawet rzucają mi kłody 

pod nogi, całkiem jak świat tym wielkim wynalazcom. Na przykład ostatnio 

potrzebowałem szminki mamy do zrobienia obliczeń. I nawet nie chciałem tej, którą 

mama lubi najbardziej, tylko taką, której używa jedynie od święta, czyli bardzo rzadko. 

Myśli pani, że mi dała? Dlaczego rodzice tak nie szanują młodych, wielkich wynalazców? 

- Proszę pani! – zawołała Nikola, zanim pani zdążyła odpowiedzieć. – Czy to znaczy, że 

jak ktoś jest wytrwały, to zawsze odniesie sukces? 

-Widzisz, to jest tak, jak z moją wspinaczką górską- powiedziała pani.- Jeśli będę 

wytrwała, to najprawdopodobniej zdobędę górki szczyt. No chyba że zerwie się straszna 

burza z piorunami. Albo spadnie śnieg. Albo przylecą kosmici i zabiorą górę. Wtedy nie 

osiągnę swojego celu, ale tylko dlatego, że wydarzyło się coś, na co nie miałam wpływu. 

A nie dlatego, że się nie starałam! 

- Ja to powiem mamie- zdecydowała Nikola. –Bo nie mogę patrzeć, jak się męczy z tą 

urodą. 



- I jak tam?- spytała pani następnego dnia. - Co powiedziała mama? 

-Bardzo się ucieszyła – odparła Nikola. –Powiedziała, że teraz rozumie, co się stało. 

Przylecieli kosmici i zabrali jej dawną figurę. Więc po prostu kupi większy kostium, bo – 

tak, jak pani powiedziała- istnieją rzeczy, na które nie mamy wpływu. 

 

O czym rozmawiano w przedszkolu? Co to znaczy wytrwałość w dążeniu do celu? 

Jaki cel miała mama Nikoli? Jaki cel miała pani? Czy zawsze osiągamy to, co chcemy? 

 

2.Zabawa ruchowa ,,Zdobywamy szczyty”. Słuchaj tekstu i pokazuj: 

Pakujemy plecaki, zakładamy je, idziemy pod górę. Plecaki są coraz cięższe, wspinamy się 

pod górę. Na szczycie rozglądamy się dookoła, schodzimy z góry- szybko, coraz szybciej, 

lekko biegniemy do domu po osiągnięciu naszego celu. 

 

3. Obejrzyj ilustrację. Co robią ludzie? Jakimi cechami wykazuje się osoba, która wspina 

się na szczyt? 

 

 

 

 

 

 

4. Słońce grzeje coraz mocniej- zabawa dydaktyczna. 

Popatrz na zdjęcia i powiedz po czym poznajemy, że nadeszła wiosna? Jakie są jej oznaki? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wtorek 9.03.21 

Temat: Pierwsze rośliny. 

 

1. Posłuchaj opowiadania ,, O żółtym tulipanie”. 

W ciemnym domku pod ziemią mieszkał mały Tulipanek. Maleńki Tulipan, jak wszystkie 

małe dzieci, spał całymi dniami. Wokoło było bowiem bardzo cicho i ciemno. 

Pewnego dnia obudziło go lekkie pukanie do drzwi. 

-Kto tam? – zapytał obudzony ze snu Tulipanek. 

-To ja, Deszczyk. Pozwól mi wejść do swojego domku. 

- Nie , nie chcę. Nie otworzę- powiedział Tulipanek i odwróciwszy się w drugą stronę, 

znów smacznie zasnął. 

Po chwili mały Tulipanek usłyszał znowu pukanie. 

-Puk! Puk! Puk! 

- Kto tam? 

-To ja, Deszcz. Pozwól mi wejść do swojego domku. 

- Nie, nie chcę, abyś mnie zmoczył. Pozwól mi spać spokojnie. 

Po pewnym czasie Tulipanek usłyszał znów pukanie i cieniutki, miły głosik wyszeptał 

-Tulipanku, puść mnie! 

- Ktoś ty? 

-Promyk Słoneczny- powiedział cieniutko głosik. 

-O, nie potrzebuję cię. Idź sobie. 

Ale Promyk Słoneczny nie chciał odejść. Po chwili zajrzał do domku tulipanowego przez 

dziurkę od klucza i zapukał. 

- Kto tam puka?- zapytał zżółkły ze złości Tulipanek. 

- To my. Deszcz i Słońce. My chcemy wejść do ciebie. 

Wtedy Tulipanek pomyślał: 

,,Ha, muszę jednak otworzyć, bo dwojgu nie dam rady”. 

I otworzył. 

Wtedy Deszcz i Promyk wpadli do domku tulipanowego. Deszcz chwycił przestraszonego 

Tulipanka za jedną rękę. Promyk słońca za drugą i unieśli go wysoko aż pod sam sufit. 

Mały Żółty Tulipanek uderzył główką o sufit swego domku i przebił go… I, o dziwo, 

znalazł się wśród pięknego ogrodu, na zielonej trawce. Była wczesna wiosna. Promyki 

słońca padały na żółtą główkę Tulipanka. 

A rano przyszły dzieci i zawołały: 

- Patrzcie! Pierwszy żółty tulipan zakwitł dzisiaj z rana! 

Teraz już na pewno będzie wiosna. 



 

Gdzie mieszkał Tulipanek? Kto odwiedził najpierw tulipana? Czy Tulipanek wpuścił do 

swojego mieszkania deszczyk? Dlaczego nie? Kto przyszedł potem? Kto zobaczył 

tulipana? Co powiedziały dzieci? 

 

2.Popatrz na etapy rozwoju tulipana.  

 

 

 

 

 

Z czego wyrasta tulipan? Czy ta cebula jest jadalna? 

 

3.Gdzie słychać c ? 

Nazwij obrazki i wskaż w których wyrazach słychać głoskę c.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Zobacz jak wygląda litera c, C.  KARTA pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Zagadki: 

 

W kwietniu lub w maju pięknie rozkwita. 

Kwiat ma dość duży w kształcie kielicha. 

Żółty, czerwony, biały lub lila. 

W wiosennym słońcu kwiatki rozchyla. ( tulipan) 

 

Jest mocno żółty i ma kształt słonka. 

Ze środka sterczy mu taka trąbka. 

Łodyżka sztywna, liść cienki, długi. 

Stół wielkanocny ozdobić lubi. ( żonkil) 

 

Niski, o sześciu podłużnych płatkach, 

wiosną fioletem zakwita w Tatrach. 

Upiększa parki, skwerki, ogródki. 

Błękitny, lila, biały, żółciutki. ( krokus) 

 

Spod śniegu główkę swą ukazuje 

I jako pierwszy wiosnę zwiastuje. 

Taki dzwoneczek, podłużny, mały. 

Symbol przedwiośnia, choć jak śnieg biały. ( przebiśnieg) 

 

Środa 10 .03 

Temat: Powroty ptaków 

1. Posłuchaj opowiadania ,, Pogotowie w gniazd budowie”. 

 

-Proszę pani, co te kawki wyprawiają?- śmieją się dziewczynki. 

-Proszę pani – te kawki naszą wycieraczkę zniszczą! Ojejku! 

- O czym wy mówicie? Podchodzi pani do okna… i sama zaczyna się śmiać. 

-Taka piękna, duża wycieraczka! 

-Nowa- a one niszczą! 

I rzeczywiście, przed drzwiami leży gruba wycieraczka z kokosowych włókien. 

U jej brzegu przysiadły dwie kawki i zawzięcie wyszarpują włókna… Jedna szarpnęła tak 

zajadle, że aż z rozmachu przysiadła na ogonie… Gruchnął śmiech. 

- To ci dopiero kino! 

-Ale co to znaczy? Zastanówmy się… 



- One to ciągną do gniazda… 

- No właśnie… Tyle trudu! Co za wysiłek! Jaka potrzeba budulca! Czy my nic na to? 

- Trzeba pomóc! 

-Ale jak? 

Przysiedli w kręgu- obmyślają, co kto przyniesie. 

-Moja mama robi na drutach- mówi Danusia- przyniosę dużo resztek włóczki! 

-Mój dziadzio wiąże sieci- rozplotę kawałki sznurka na miękkie włókienka- woła Antek  

- U nas jest para koni- tata wyczesze włosia z ogonów i grzyw! 

-Moja ciocia przędzie na kołowrotku- przyniosę pęczek pakuł! 

- Mamusia pracuje w spółdzielni- przyniosę wiórków opakunkowych! 

-Moja babcia jest krawcową, da mi skrawków, potnę je na pliseczki! 

-Ja mam psa. On linieje na wiosnę! 

-W naszym kurniku jest dużo piórek i puchu- przyniosę cały woreczek! 

-Mój tata da mi całą wiązkę łyka!- woła Maciek 

- O to wspaniale! Łyko to skarb dla wilgi. 

Ucieszyła się pani. 

Wtem Piotruś palnął się w czoło: - Słuchajcie, przecież my trzymamy od listopada cały 

pęk nitek wyciągniętych z serwetek! Teraz na nie czas! 

A na drugi dzień w ogrodzie ruch. Rozwieszają chłopcy na gałązkach włóczkę, sznurki, 

pliski ze szmatek, włosie… 

Dziewczynki rozkładają na płocie wiórki opakunkowe, a na jabłoni Maciek zawiesił pęk 

łyka. 

Ale najciekawszą rzecz zrobił Marcinek. Przyniósł bryłkę gliny, rozrobił ją dobrze wodą, 

jak ciasto i wyłożył ją niedaleko piaskownicy. 

- Co on robi, ten Marcinek? Dla kogo ta glina?- pytały dzieci… 

- Uważajcie, kto przyleci!- powiedział tajemniczo Marcin. 

No, i przyleciały już po chwili… Czy wiecie kto? 

- No tak! Oczywiście jaskółki. Glina im była potrzebna do lepienia gniazda. 

To było prawdziwe pogotowie w gniazd budowie! Co za ruch! Jaka zabawa, jaka radość! 

A może by i u was urządzić takie pogotowie – trud niewielki, a ile radości i jaka pomoc 

dla ptaszków! 

 

Co w przedszkolu zaobserwowały dziewczynki? Dlaczego kawki niszczyły wycieraczkę? 

Do czego były im potrzebne kawałki włókien ?Jakie pomysły miały dzieci, by pomóc 

ptakom? Co takiego zrobił Marcinek? Jakie ptaki budują swoje gniazda z gliny? 

 



zdjęcia ptaków: kawki, wilga, jaskółki, skowronek, kukułka . 

 

 

 

 

 

 

2. Zagadki- jaki to ptak? 

Nogi ma czerwone, cienkie jak patyki, a po nasze żabki przybył aż z Afryki.( bocian) 

 

Wzbija się w niebo śpiewak malutki, 

Z góry przesyła wiosenne nutki, 

A każda nuta dźwięczy jak dzwonek 

I już wiadomo , że to…( skowronek) 

 

Siedzi sobie na buku i woła: kuku, kuku. ( kukułka) 

 

Gniazdo z błota lepi pod dachu okapem. 

Przylatuje wiosną, aby uciec latem. ( jaskółka ) 

 

3. Praca plastyczna ,, Ptasie gniazda” 

Poproś mamusię o przygotowanie masy solnej ( przepis dostępny w Internecie ) i ulep 

gniazdo, jajeczka i ptaki. Możesz do tego wykorzystać materiały przyrodnicze. 

4. Zapoznanie z cyfrą 8.  Policz kwiaty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Czwartek 11.03. 

Temat: Wiosenne porządki 

1.Posłuchaj wiersza ,,Wiosenne porządki” 

 

Zapukał w okienko 

Promyczek swawolny 

- czy zrobiono już porządki 

w ogródeczku przedszkolnym? 

- czy listki zgrabione 

na waszych zagonkach? 

- Czy posiane kwiatków 

Malutkie nasionka? 

Spojrzał Grześ na Ewę 

A Ewa na Zdzisia, 

Zawstydzili się-i patrzcie 

Jak pracują dzisiaj. 

 

Jakie pracę wykonuje się w ogrodzie wiosną?  

Co potrzebne jest roślinom aby pięknie rosły? 

Jak dbamy o rośliny w ogrodzie ? 

 

 

2. Wiosenne porządki robimy- odkładamy i dokładamy- sprawnie do ośmiu liczymy. 

Przygotuj sobie 10 liczmanów np. klocki, karteczki z cyframi od 1do 8 i kolorową kartkę 

jako tzw. ,,ogranicznik’’. 

Połóż dwa liczmany, dołóż jeszcze cztery. Ile masz razem? Dopasuj odpowiednią liczbę! 

Połóż 8 liczmanów, odłóż od tego 3 liczmany. Ile zostało na kartce? Dopasuj odpowiednią 

liczbę!  itp. 

3. Karta pracy- Powiedz co robią dzieci, pokoloruj obrazki 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Piątek 12.03. 

Temat: Marcowa zupa 

1. Posłuchaj wiersza ,,W marcu jak w garncu” 

W marcu gotuje się wiosna w garncu. 

Miesza się. 

Bulgocze. 

Burzy. 

Słońcem wzbiera w każdej przydrożnej kałuży. 

To zastyga przymrozkiem niewielkim, 

to zielonych pąków wypuszcza bąbelki, 

to znów śniegiem jak kożuchem się zetnie, 

to się wiatrem zakotłuje po ogrodach, 

Aż się nam uwarzy marcowa pogoda. 

I przeleje się, wykipi mokrym kwietniem. 

 

Jak wygląda marcowa pogoda? Dlaczego mówimy: ,, w marcu jak w garncu?” 

Z jakimi wyrazami, dotyczącymi gotowania kojarzy nam się marcowa zupa? 

 

2. Nadchodzi wiosna- zabawa dydaktyczna. 

Gdy usłyszysz zdanie prawdziwe to zaklaszcz w dłonie, a jak fałszywe -to tup nogami. 

 

Teraz coraz cieplej się ubieramy. 

Są trzy pory roku. 

Kolor zielony to kolor wiosny. 

Wiosną słońce mocniej grzeje. 

Zwiastunami wiosny są: śnieg, spadające liście, powracające jaskółki, krokusy, mróz, 

owoce na drzewach, stokrotki, bociany, grzyby w lesie. 

Wiosną bociany odlatują do Afryki. 

Klapki i czapki z daszkiem to najlepsze ubrania na marcową pogodę. 

Wiosną jeździmy na sankach?                                                                                             

Wiosną topi się śnieg? 

Zimą kwitną kwiaty? 

Teraz jest pora roku, którą nazywamy jesienią. 

Przebiśnieg i krokus to pierwsze wiosenne kwiaty. 

Latem lepimy bałwana. 



3.,,Wiosenna pogoda” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Posłuchaj piosenki ,, Marzec czarodziej” 

https://www.youtube.com/watch?v=YooD0x8941E 


