
                                              Konspekt zajęć 23.03.2020 

 

Temat: Marcowa pogoda 

 

Cele: 

- poznawanie zmian zachodzących w pogodzie w marcu, 

- rozwijanie kompetencji matematycznych, 

 

                                                             Przebieg dnia 

 

1. Rozwiązywanie zagadek dotyczących elementów marcowej pogody. 

 

Widzisz je za dnia na pogodnym niebie 

           za to w dzień pochmurny chmurka chowa je za siebie 

           (słońce) 

  

           Gdy jest ciemno, to już wiesz, 

           że lada moment spadnie z niej deszcz 

          (chmura) 

 

            Mówimy, że coś jest białe jak …… (śnieg) 

 

            Spada z chmury na ziemię – kapu – kap. 

            Gdy tak się dzieje, parasolkę złap! 

            (deszcz) 

 

           Gdy niebo się chmurzy,  

           a czasem w czasie burzy 

           pojawia się nagle jasny znak na niebie 

           - musisz wtedy uważać na mnie i na siebie 

           (piorun) 

 

 



          Szumi wokół nas,  

          nawet tam, gdzie las, 

          szszszszsz………. 

          (wiatr) 

 

2. Zabawa twórcza „ Marcowe odgłosy” 

 

Potrzebne będą: kawałki papieru, butelka 

Dziecko próbuje naśladować odgłosy przyrody, korzystając z dostępnych 

materiałów. I tak gniotąc papier albo trąc dłońmi o siebie, naśladuje 

szum wiatru; dmuchając w otwór butelki – gwizd wiatru; stukając 

palcami w papier – krople deszczu. 

 

3. Słuchanie wiersza B. Formy „Marcowe kaprysy” 

 

Ja jestem marzec ja wam pokażę, 

jak dobrze mieszać pogodę w garze. 

Zanim na dobre wiosna przybędzie,  

ja ślady zimy zostawię wszędzie.  

 

Zmarzną wam nosy i zmarzną uszy, 

i jeszcze trochę śnieżek poprószy. 

I chociaż słońce mocniej przygrzeje,  

to jeszcze chłodnym wiatrem powieje. 

 

4. Rozmowa kierowana na podstawie wysłuchanego wiersza. 

Rodzic zadaje pytania: 

- O jakim miesiącu była mowa w wiersz? 

- Jaka była wtedy pogoda? 

 

5. Zabawa ruchowa „ W czasie deszczu” 

Rodzic prosi, aby dziecko usiadło na podłodze. Kiedy powie: Pada deszcz 

dziecko, powoli wstaje (aż do wspięcia na palcach) – tak jak rosną rośliny. 

Następnie dziecko swobodnie spaceruje, wybierając nowe miejsce, i 

zabawa się powtarza.  

 

 

 



6.  Zabawa matematyczna „Największy, najmniejszy”. 

Rodzic rozkłada parasole w dowolnym układzie. Prosi, aby dziecko 

powiedziało, czym się od siebie różnią (wyglądem i wielkością). Zadaniem 

dziecka jest: ułożenie parasoli od najmniejszego do największego; 

wskazanie parasola małego, większego, największego. 

 

 
 

 

7. Pokoloruj tyle rysunków: chmurek, słoneczek, kropel, i parasoli ile kropek 

znajduje się po ich lewej stronie. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

                                    Konspekt zajęć  24.03.2020 

 

Temat: Oznaki wiosny 

 

Cele:  

-rozwijanie sprawności manualnej, 

-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, 

 

 

                                          Przebieg dnia 

 

1. „ Kotki marcowe” – słuchanie wiersza J. Kulmowej. 

Na wierzbie  

nad samym rowem-  

srebrne kotki marcowe. 

Na deszczu i na słocie  

srebrnieją im futra kocie. 

Plucha 

i zawierucha. 

Nie ma mamy, co wyliże brzuch do sucha. 

Ale kotki marcowe nie piszczą. 

Huśtają się na gałązkach. 

Mruczą: 

- Nareszcie wiosna! 

I sierść mają coraz srebrzystszą. 

 

2. Rozmowa kierowana na temat treści wiersza. 

Rodzic zadaje pytania: 

- O czym jest wiersz? 

- O jakich kotkach była mowa w wierszu? 

-Jaki kolor mają kotki na wierzbie? 

- Czy wiesz, jak inaczej można nazwać te kotki? 

 

 

 

 



3. Praca plastyczna „Bazie”. 

Dziecko z brązowej krepiny formuje cieniutkie wałeczki (gałązki) i 

przykleja na kartce. Z waty robi małe kuleczki i przykleja na gałązkach. 

 

 

4. Zabawa ruchowa „Koty i kotki”. 

Potrzebne będzie: nagranie dowolnej muzyki, sznurek. 

Dziecko porusza się w rytm dowolnej muzyki. Podczas przerwy w muzyce 

zatrzymuje się. Na hasło: Koty! – naśladuje kota ( chodzi na czworakach, 

robi koci grzbiet). Na hasło: Kotki! – dziecko ustawia się wzdłuż 

rozłożonego na podłodze sznurka lub skakanki. 

 

 

5. Obejrzyj zdjęcia. 

Powiedz, co zobaczyli podczas spaceru dziadek, Ada i Olek. Podziel te 

nazwy rytmicznie (na sylaby) z pomocą osoby dorosłej, łącząc tę czynność 

z klaskaniem. Na każdej gałązce narysuj o jedną bazie więcej niż na 

poprzedniej. 

 

 

 
 



                                      Konspekt zajęć 25.03.2020 

 

Temat: Przyroda wiosną 

 

Cele: 

 - rozwijanie sprawności grafomotorycznej, 

 - rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, 

 

 

 

                                                 Przebieg dnia 

 

1. Ćwiczenia słuchowe, „Co to?” 

Rodzic wypowiada sylabami słowa kojarzące się z wiosną ( np.: słoń – ce, 

tu – li – pan, kro - kus itp.) Zadaniem dziecka jest połączenie słów w 

całość. 

 

2. Słuchanie opowiadania E. Stadtmuller „Witaj wiosno!”. 

- Kiedy ta wiosna w końcu przyjdzie – marudziła Ada. – W przedszkolu już 

dawno śpiewamy o niej piosenki, wycinamy kolorowe motylki i kwiatki, a 

ona nic. 

- Jak to: nic – oburzył się tato. – Wiosna pracuje pełną parą, aby 

wybuchnąć zielenią, gdy tylko spadnie pierwszy ciepły deszcz. 

- Jakoś tej pracy nie widać – skrzywił się Olek. – Wszędzie szaro, buro i 

ponuro… 

- Chyba ktoś tu nie umie patrzeć uważnie…. – pokręcił głową tato. –Jeśli 

ubierzecie się w pięć minut, to zabiorę was do parku na wyprawę 

detektywistyczną. Będziemy tropić ślady wiosny. Zgoda? 

- Zgoda!- zawołali bardzo zgodnie Ada i Olek. 

Trzeba przyznać, że parkowe alejki, tonące w marcowej mgle, nie 

wyglądały najlepiej. Odrapane ławki, pusty plac zabaw, błoto pod 

nogami. 

Olek już miał zaproponować powrót do domu, gdy tata zawołał: STOP! 

Na prawo patrz! 

- Ale na co patrz? – nie zrozumiała Ada. 

Tato bez słowa wskazał parasolem na parkową sadzawkę. Tuż przy 

pustym łabędzim domku, na wierzbowych gałązkach bieliły się 

najprawdziwsze na świecie…. 



- Bazie! – wrzasnął Olek. – Zobaczyłem je pierwszy, punkt dla mnie! 

Ada była niepocieszona. Na szczęście sokole oko taty dojrzało kolejny, 

niezaprzeczalny znak wiosny. 

Podczas gdy Olek wypatrywał ptaków na drzewach, tato dyskretnie 

przytrzymał Adę za kapturek kurtki i oczami wskazał wijącą się pośród 

bujnej trawy ścieżkę. Ada pobiegła nią i po chwili wszyscy usłyszeli jej 

radosny okrzyk: 

- Mam! Mam drugi znak wiosny! Remis! 

- Teraz dopiero Olek zauważył malutkie żółte kwiatuszki, których 

rozczochrane główki pojawiły się nie wiadomo skąd tuż nad ziemią. 

            - To podbiał – wyjaśnił dzieciom tata. – Bardzo pożyteczna, lecznicza 

           roślinka. 

- A co ona leczy? – chciała wiedzieć Ada. 

- Wiosenne katarki, marcowe chrypki i kaszelki…. – odparł tato. – Oj, 

chyba zbiera się na deszcz, więc lepiej wracajmy, żebyśmy nie musieli się 

nią kurować. 

Droga do domu – niby taka sama- okazała się pasmem radosnych odkryć. 

- Pąki na żywopłocie! – meldował Olek. 

- Zielony listek, o tu – na klombie! – nie dawała za wygraną Ada. 

- Przebiśniegi!!! – wykrzyczeli równocześnie na widok całej kępy ślicznych 

białych kwiatuszków rosnących na trawniku, tuż obok ich własnego 

domu. 

- Jak widzicie, wiosna wcale się nie leni – uśmiechnął się tato. – Trzeba 

tylko umieć patrzeć. 

 

3. Rozmowa kierowana na podstawie wysłuchanego opowiadania. 

Rodzic zadaje pytania: 

- Na co narzekały dzieci? 

- Jaką propozycję złożył tata Adzie i Olkowi? 

- Jakie zwiastuny wiosny dzieci zauważyły w parku? 

- Czy w naszej okolicy można zobaczyć już jakieś zwiastuny wiosny? 

 

 

4. Zabawa zręcznościowa „Rosnące listki”. 

Potrzebna będzie: spokojna muzyka, chustka najlepiej z szyfonu. 

Dziecko siedzi na podłodze. Rodzic włącza muzykę. Zadaniem dziecka jest 

zgnieść chustkę w kulkę i spróbować zamknąć ją w dłoniach tak, aby nie 

było jej widać. Następnie dziecko powoli rozchyla dłonie i obserwuje jak, 



rosną listki – chustka w jego dłoniach. Zabawę należy powtórzyć 

kilkakrotnie. 

 

 

5. Rysowanie obrazka związanego z wiosną. 

Rodzic prosi, aby dziecko narysowało coś, co kojarzy mu się z wiosną  

( np.; ptaszki, kwiatki, ogród itp.)                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Konspekt zajęć  26.03.2020 

 

Temat: Ptasie gniazda wiosną. 

 

Cele: 

- budzenie zainteresowania przyrodą, 

- rozwijanie pojemności płuc,  

 

 

 

 

                                      Przebieg dnia 

1. „Ptasie zagadki”- rozwiazywanie zagadek o ptakach. 

Dziecko rozwiązuje zagadki, wskazując zdjęcie odpowiedniego ptaka.  

  

Elegantką jest wśród ptaków, bo ciągle fruwa we fraku. 

Zwiastuje koniec zimy, choć „pierwsza wiosny nie czyni”. 

(jaskółka) 

 

Nogi ma czerwone, cienkie jak patyki. 

A po nasze żabki przyleciał z Afryki. 

(bocian) 

 

Wzbija się w niebo śpiewak malutki. 

Z góry przesyła wiosenne nutki,  

a każda nuta dźwięczy jak dzwonek. 

I już wiadomo, ze to ……….. 

(skowronek) 

 

Siedzi sobie na buku i woła: kuku, kuku 

(kukułka) 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

2. Ćwiczenia oddechowe „Ptasie piórka”. 

Potrzebne będą: piórka 

 

o Zdmuchiwanie piórek z dłoni, 

o Podrzucanie piórek do góry i dmuchanie na nie, by jak najdłużej 

utrzymać je w powietrzu, 

o Dziecko i rodzic ustawia się z dwóch różnych stron stolika. 

Następnie staracie się przedmuchać piórko na stronę przeciwnika.  

 

 

3. Pogadanka na temat ptasich gniazd. 

 

Bociany najchętniej zajmują stare gniazda, zasiedlane przez wiele lat, 

w których naprawiają szkody powstałe po okresie zimowym. Budując 

nowe gniazdo, najchętniej korzystają z pomocy człowieka. Wybierają 

platformy zbite z desek, przymocowane na słupach energetycznych, 

wysokich drzewach lub dachach.  Bociany znoszą chrust z całej 

okolicy. Najdłuższe gałęzie mogą mieć długość nawet półtora metra. 

Do wyściełania gniazda używają słomy, korzonków i suchych traw. 

Przeciętnie bocian w Polsce znosi 4 jaja, pisklęta wykluwają się po 33 

– 34 dniach. 

 

Jaskółki budują swoje gniazda z gliny i grudek błota, które sklejają 

śliną i usztywniają trawami i słomą. Najczęściej gnieżdżą się wewnątrz 

stajni, stodół, pod mostami. Jaskółka składa w jednym lęgu od 3 – 5 

jaj, po 14 – 16 dniach wykluwają się pisklęta. 

 



 

 

Skowronki budują gniazda na ziemi, pośród niskiej i zielonej 

roślinności najczęściej z suchych traw. Zwykle przylatują w pobliże 

gniazda, ale dochodzą do niego pieszo, by nie doprowadzić 

drapieżników. Skowronek składa w jednym lęgu od 3 – 5 jaj. Po 18 – 

20 dniach wykluwają się młode.  

 

Kukułki nie tworzą par, nie zakładają gniazd ani nie wychowują piskląt, 

podrzucają jaja do cudzych gniazd. Od maja do lipca kukułka składa 

około 10 – 20 jaj. 

 

 

 

4. Zabawa muzyczno – ruchowa „Nauka latania”. 

Potrzebne będzie: nagranie dowolnej muzyki. 

Podczas nagrania dziecko swobodnie biega, machając rękami jak 

skrzydełkami. Na przerwę w muzyce przykuca i odpoczywa. Na 

ponowny dźwięk muzyki podrywa się do lotu. 

 

 

5. Zabawa dydaktyczna „ Czarodziejski worek”. 

Potrzebny będzie: worek, klocek, długopis, samochodzik, lalka, itp. 

Rodzic kładzie na stole wszystkie zabawki. Dziecko je nazywa. 

Następnie wkłada je do worka, a dziecko za pomocą dotyku stara się 

rozpoznać przedmioty po kształcie i je nazwać. Dodatkowo dzieli 

nazwy tych przedmiotów na sylaby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Pokoloruj rysunek. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                       Konspekt zajęć 27.03.2020 

 

Temat: Wiosenny ogródek 

 

Cele: 

- wzbudzanie zainteresowania wiosenną przyrodą, 

- rozwijanie sprawności fizycznej 

 

 

 

                                Przebieg dnia 

1. Ćwiczenia grafomotoryczne „ Tulipan”. 

 

 

 
 

 

Dziecko łączy kropki, a następnie koloruje powstały rysunek. 

 

 



 

 

2. Zestaw ćwiczeń ruchowych. 

o „Bocian” – dziecko porusza się po obwodzie koła, naśladując 

bociana. Unosi kolana wysoko, klaszcze w dłonie prostymi 

rękami i krzyczy kle, kle, kle. 

o „Żabka” - dziecko wykonuje przysiad, ręce umieszcza między 

stopami i naśladuje skaczącą żabkę.  

o „W poszukiwaniu wiosny” – dziecko porusza się po obwodzie 

koła na hasło rodzica: Motylek, Mucha, Myszka itp. - rusza się 

lub wydaje głos zwierzęcia, którego nazwę usłyszy. 

o „Skaczące koniki polne” – dziecko naśladuje skaczące koniki, 

wykonując duże susy. 

 

 

 

 

 

3. Słuchanie wiersz „Wiosenne kwiaty”. 

 

Już kwiaty zakwitają  

w lasach, ogrodach i na łąkach. 

Mówią o tym, że nadszedł 

Czas wiosny i słonka. 

 

Przyszły do nas kwiaty w gości  

w swej wiosennej szacie. 

Popatrzcie uważnie,  

chyba je poznacie. 

 

Pierwszy – to przebiśnieg biały 

Drugi – to stokrotka, 

Trzeci jest jak złota łąka 

to kaczeniec cały w pąkach. 

Czwarty - krokus fioletowy. 

Piąty – tulipan purpurowy. 

Szósty – to sasanka kosmata. 

Siódmy bratek, co nie ma brata. 



Ósmy – żonkil w żółtym kolorze, 

                 ten słoneczny kwiatek 

                 do wazonu włożę. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

4. Rozmowa kierowana na podstawie wysłuchanego wiersza. 

Rodzic zadaje pytania np.: 

- O czym jest wiersz? 

- O jakich kwiatkach była mowa w wierszu? 

- Jaki kolor płatków ma przebiśnieg? 

- Jak nazywa się obecna pora roku 

 



5. Zakładanie wiosennej hodowli. 

 

Potrzebna będzie: ziemia, pojemnik np.: po serku, woda, 

sadzonka/nasionka. 

Dziecko wsypuje do pojemnika trochę ziemi. Następnie sadzi/ sieje 

dostępne nasiona, uzupełnia ziemię i podlewa. Ważne, aby wspólnie 

przypomnieć sobie, co jest potrzebne roślinie do wzrastania(powietrze, 

woda, ziemia, odpowiednia temperatura). 

 

 

    

  

 


