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II. 1.Wiosenne spacery pani Wiosny – inscenizacja wiersza A. Widzowskiej 

Wiosenna pobudka. Cele: określanie zmian zachodzących w życiu zwierząt 

i wiązanie ich z aktualną porą roku, przezwyciężanie 

lęku i nieśmiałości przed wystąpieniami publicznymi, rozwijanie 

spostrzegawczości wzrokowej. 

2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 14. Cel: rozwijanie sprawności 

ruchowej. 

Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa bieżna Berek tunelek. Spacer w 

okolice przedszkola. Zwracanie uwagi na wiosenne prace w ogrodzie i 

używane do tego celu narzędzia. 

Cele ogólne 

• określanie zmian zachodzących w życiu zwierząt i wiązanie ich z aktualną 

porą roku, 

• przezwyciężanie lęku i nieśmiałości przed wystąpieniami publicznymi, 

• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, 

• rozwijanie sprawności ruchowej. 

Cele operacyjne 

Dziecko: 

• podaje nazwy zwierząt; wyjaśnia, jak zwierzęta spędzają wiosnę, 

• odgrywa scenki teatralne z użyciem rekwizytów, 

• rysuje takie same znaki, 

• aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych. 

Zajęcia 1. Wiosenne spacery pani Wiosny – inscenizacjawiersza A. 

Widzowskiej Wiosenna pobudka. 



• Słuchanie wiersza A. Widzowskiej czytanego przez rodzica Wiosenna 

pobudka. 

Wiosna obudziła misia. 

Motyl mu na nosie przysiadł. 

– Wstań, niedźwiadku! Podaj łapkę. 

Zdejmij futro, szal i czapkę! 

– Aaaaaaa! – miś ziewnął, wyszedł z jamy. 

– Cześć, motylku nakrapiany. 

Obudziłeś już borsuka? 

Bo już wiosna do drzwi puka! 

Borsuk wąchał kwiat sasanki 

i z krokusów robił wianki. 

– Zaraz włożę je na głowę 

pięknej pani borsukowej! 

Obudziły się świstaki, 

przyleciały śliczne ptaki: 

boćki, gęsi i kukułki. 

– Fruń, skowronku, po jaskółki! 

Kwitną bazie i pierwiosnki: 

– Chcemy słonka! Chcemy wiosny! 

Wtem zaspany jeż nadchodzi. 

– Gdzie jest… zima? O co chodzi…? 

• Rozmowa na temat wiersza .  



Rodzic  pyta : Kogo obudziła wiosna?, Jakie ptaki przyleciały ?, Jakie 

zakwitły kwiatki? 

• Obejrzenie filmu edukacyjnego – utrwalanie wiadomości na temat 

zwiastunów wiosny.   

https://www.youtube.com/watch?v=n48RQ4OpHZA 

• Zabawa ruchowa Motyl w ogrodzie. 

Dziecko (motyl) fruwa  po ogrodzie przy dźwiękach dowolnej muzyki. 

(Rodzic zwraca uwagę na to, że obydwa skrzydła motyla muszą się 

poruszać w takim samym tempie). Na przerwę w muzyce motyle przysiada 

na kwiatku ( dowolne miejsce). 

Zajęcia 2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 14 (przewodnik, cz. 4, s. 

71). Propozycja ćwiczeń. 

Plastikowe kręgle dla każdego dziecka, bębenek, tamburyn. 

••Zabawa orientacyjno-porządkowa Posłuszne kręgle. 

Dziecko poruszaj  się swobodnie po sali, trzymając kręgle w rękach. Na 

mocne uderzenie w bębenek zatrzymuje się i manipuluje kręglami: podaje 

je sobie z jednej ręki do drugiej, z przodu, za plecami, pod kolanami; 

podrzuca je i łapią. 

••Ćwiczenia mięśni brzucha – Jak najdalej w przód. 

Dziecko w siadzie prostym, kręgle trzymają w obu rękach. Wykonują skłon 

tułowia w przód, sięgając rękami z kręglami jak najdalej w kierunku stóp 

(kolana mają proste). 

••Skręty – Na prawo, na lewo. 

Dziecko w siadzie skrzyżnym, trzyma kręgle na głowie, przytrzymując je 

rękami, łokcie ma skierowane na zewnątrz. Wykonuje skręty tułowia w 

prawo i w lewo; co pewien czas wykonuje kilka rzutów i chwytów kręgli. 



••Skrętoskłony – Witamy stopy. 

Dziecko w siadzie rozkrocznym, kręgle trzyma oburącz w górze; wykonuje 

skrętoskłon do lewej stopy – przywitanie jej kręglem, wyprost; wykonuje 

skrętoskłon do prawej stopy – przywitanie jej, wyprost (podczas ćwiczenia 

dziecko stara się nie zginać kolan, kręgle trzyma obiema rękami). 

••Ćwiczenie mięśni grzbietu – Oglądamy kręgle. 

Dziecko w leżeniu przodem, trzyma kręgle w obu rękach przed głową. Unosi 

głowę, prostując ręce; ogląda kręgle, wytrzymuje przez chwilę. Potem 

powraca do leżenia – odpoczywa. 

 

••Ćwiczenie mięśni brzucha – Spotkanie. 

Dziecko w leżeniu tyłem, trzyma kręgle w obu rękach wyciągniętych za 

głową. Jednocześnie wznosi obie nogi i ręce – dąży do spotkania nóg z 

kręglami; potem powraca do pozycji wyjściowej. 

••Ćwiczenie mięśni grzbietu i brzucha – Z nóg do rąk. 

Dziecko w leżeniu tyłem, kręgle trzyma pomiędzy stopami. Przekazuje kręgle 

nogami do rąk, za głowę, i powraca do siadu. Ponownie wkłada kręgle 

pomiędzy stopy i wykonuje ćwiczenie od nowa. 

••Bieg Postaw kręgle. 

Dziecko biega z kręglami w różnych kierunkach przy akompaniamencie 

tamburynu. Podczas przerwy w grze stawiają kręgle na podłodze tak, aby 

się nie przewróciły. 

••Ćwiczenia przeciw płaskostopiu – Sprytne stopy. 

Dziecko w siadzie prostym podpartym, kręgiel mają ułożony pomiędzy 

stopami (pionowo). Krążą obunóż w prawo i w lewo. 

Wałkuje kręgle: raz jedną stopą, raz drugą stopą. 

W siadzie podpartym – chwyta stopami kręgle i podnosi je do góry. 



••Zabawa rytmiczna Zgodnie z rytmem. 

Dziecko spaceruje po sali w różnych kierunkach, w rytm bębenka. Podczas 

przerwy w grze zatrzymuje się, słucha rytmu wystukiwanego przez rodzica 

na bębenku, starając się go zapamiętać, a następnie wystukuje ten rytm, 

uderzając kręglami o podłogę. 

••Zabawa uspokajająca Marsz parami. 

Dziecko maszeruje po obwodzie koła; odkłada kręgle na wyznaczone miejsce.  

••Wycieczka w okolice domu. 

W czasie wycieczki dziecko obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie 

podczas przedwiośnia, np. topnienie śniegu i lodu, pojawiające się w 

ogrodach pierwsze kwiaty, kwitnienie wierzby i leszczyny, pąki na 

drzewach i krzewach. Odwiedza miejsce, w którym znajduje się drzewo 

wybrane do całorocznej obserwacji. Przygląda się jego gałązkom. Opisuje 

różnice w wyglądzie drzewa zimą i teraz. 


