
PROPOZYCJA ZAJĘĆ DLA „TYGRYSKÓW”  

 

TEMATYKA TYGODNIA : WIOSENNE PRZEBUDZENIE 

 

Temat: Zgaduj zgadula w odsłonie wiosennej. 

 

1. Rozwiązywanie zagadek słownych o tematyce wiosennej (5 latki, 6 latki). 
Rodzic czyta zagadkę, dziecko podaje rozwiązanie ( może dzielić wyrazy na sylaby, 
może nazywać pierwszą i ostatnią głoskę). 
 

 Nadchodzi po zimie, znasz dobrze jej imię 
Kroczy w kwiatów pąkach i w promieniach słonka. (wiosna) 
 

 Ten kwiatek pod śniegiem się rodzi 
Daje ludziom znak, że wiosna nadchodzi. (przebiśnieg) 
 

 Młody juhas w górach chwycił się za głowę 
Gdy zobaczył w śniegu kwiaty fioletowe. (krokusy) 
 

 Nie miauczą, nie drapią i nie piją mleka 
Na drzewie rosną, gdy zima ucieka. (bazie /kotki ) 
 

 Brodzi po łące czerwonymi nóżkami 
Nigdy się nie przyjaźni z zielonymi żabkami. (bocian) 
 

 Skaczą po łące, pływają w wodzie 
Żyją z bocianem w ciągłej niezgodzie. (żabki) 
 

 Skrzydełka ma jak płatki, choć sam nie jest kwiatem 
Lecz nad kwiatami wesoło, fruwa wiosną i latem. (motyl) 
 

 Kukaniem nas do lasu zaprasza 
Że wiosna już przyszła wszystkim ogłasza. (kukułka) 
 

Dziecko może nauczyć się wybranej zagadki na pamięć - niech później zada ją siostrze, 
bratu,  babci, dziadkowi….. 



2. Zabawa ruchowa „Wiosenne przebudzenie” (5 latki, 6 latki). 
Dziecko przykuca – jest „kwiatkiem”, który wkrótce przebudzi się z zimowego snu. 
Rodzic jest  „wiosną” i chodzi wokół dziecka przy delikatnych dźwiękach muzyki 
(można wykorzystać instrument niekonwencjonalny). Dotykiem „wiosna” budzi 
„kwiatka”.  Dziecko wolno podnosi się i przybiera dowolną pozę przypominając kwiat. 
 

3. Czytanie sylab w tabeli, wycinanie sylab z tabeli poniżej, układanie wyrazów z sylab, 
naklejanie brakujących sylab, czytanie wyrazów (6 latki). 
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3.Proszę  wybrać jedną z poniższych propozycji (5 latki, 6 latki):  

a) Układanie obrazka z części. 
b) Rysowanie kreatywne- wiosenny obrazek na bazie kleksa. 



Ad. 3 a)  

Czy wiesz, jak nazywa się ten wiosenny kwiat? Odwróć obrazek kwiatka na drugą stronę, 
zaznacz linijką  kratkę  przy pomocy rodzica (linie pionowe i poziome, ilość według własnego 
uznania), wycinaj dokładnie po liniach, ułóż obrazek przylaszczki z części, naklej na karton. 
Pamiętaj, że smarujemy klejem brzegi naklejanego elementu. 

 
 
 
 

 

UWAGA ! Można wykorzystać inny obrazek wiosenny, np. wyciąć z czasopisma dla dzieci, ze 
starej książki. 



Ad. 3 b) 

Na początek należy rozcieńczyć farbę plakatową. Potem nanieść farbę na karton w postaci 
kleksa. Za pomocą rurki do napojów dziecko rozdmuchuje kleksa. Po dokładnym wyschnięciu 
farby, przekształca kleksa w coś innego tworząc wiosenny obrazek z wykorzystaniem kredek 
pastelowych (jak nie macie w domu pasteli rysujcie zwykłymi kredkami, też będzie ładnie). 

Poniżej moja praca. Jestem pewna, że  macie niezwykłe pomysły i stworzycie swoją 
niepowtarzalną pracę    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcam do wysłania zdjęć z pracami dzieci na adres pracazdalnamp8@op.pl. 

Proszę umieścić w tytule moje imię i nazwisko, a w podpisie imię i nazwisko rodzica oraz 
dziecka. 



Praca dla chętnych:  

Karta pracy- książka Nowe przygody Olka i Ady; cz. 3, s. 54. (5latki, 6 latki). 

Zaznacz drogę Olka i Ady do kwiatów. Nazwij kwiaty. Rysuj kwiaty po śladzie, bez odrywania 
kredki od kartki.  

 

Źródło: 
Materiały własne.  
https://poradnikogrodniczy.pl/zawilec-anemone.php 
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/byliny/9056-pierwiosnek 
https://www.swiatkwiatow.pl/poradnik-ogrodniczy/sasanka-zwyczajna--uprawa-pielegnacja-i-
rozmnazanie-id1200.html 
https://pixabay.com/pl/images/search/krokus/ 
Nowe przygody Olka i Ady; przewodnik metodyczny cz. 4 ; mac EDUKACJA. Autorka Wiesława Żaba- 
Żabińska. 

Opracowała: Donata Reczulska 

 


