
30.03.2020 

SCENARIUSZ Dzień 1. 

 

Temat: „Oznaki wiosny”. 

Cele ogólne: 

1. Wzbogacanie wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie. 

2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. 

3. Rozwijanie motoryki małej. 

 

Przebieg dnia: 

1.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 tato 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 burej 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 tato. – 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.                                                                              

– Paki na żywopłocie! – meldował Olek.                                                                                                                                

– Zielony listek. O tu – na klombie! – nie dawała za wygrana Ada.                                                                      



– Przebiśniegi!!! – wykrzyknęli równocześnie na widok całej kępy ślicznych białych 

kwiatuszków  rosnących na trawniku, tuz obok ich własnego domu.                                                                

– Jak widzicie, wiosna wcale się nie leni – uśmiechnął się tato. – Trzeba tylko umieć patrzeć. 

Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania: 

 – Na co narzekały dzieci?.                                                                                                                             

– Jaką propozycję złożył tata Adzie i Olkowi?.                                                                                                                                                                      

– Jakie zwiastuny wiosny dzieci zauważyły w parku?.                                                                                                                

– Czy w waszej okolicy można zobaczyć już jakieś zwiastuny wiosny?. 

2. Zabawa dydaktyczna „Wiosenne kolory”. 

Obrazki przedstawiające wiosenne krajobrazy. 

R. prosi dziecko, aby powiedziało, jakie kolory kojarzą mu się z wiosną i dlaczego. Wspólnie 

oglądają kartki z kalendarzy przedstawiające wiosenne krajobrazy. Następnie dziecko stara 

się wyszukać jak najwięcej przedmiotów w tych kolorach, np. zielony jak młode listki, żółty 

jak słoneczko, forsycje, biały jak kwitnące drzewa, fioletowy jak krokus, różowy jak 

magnolie. 

3. Zabawa ruchowa „Wiosenna gimnastyka”. 

Rodzic dobiera się w parę z dzieckiem i stają naprzeciwko siebie. Wykonują 

wyprostowanymi rękami obszerne krążenia. 

Krążenia rąk mogą być:  

- wolne lub szybkie,                                                                                                                                                                     

-symetryczne lub asymetryczne,                                                                                                                                      

- w przód lub w tył. 

4. Zabawa konstrukcyjna „Kwiatowe ogrody”. 

Zakrętki do butelek, klocki. 

Dziecko robi kolorowe ogrody, wykorzystując do tego kolorowe klocki i kolorowe zakrętki 

do butelek. 

5. Praca plastyczna „Wiosenne kotki”. 

Kolorowe kartki z bloku technicznego, brązowa farba, pędzle, klej, np.: pestki dyni w 

łupinkach. 

Dziecko wybiera sobie kolorową kartkę, która będzie tłem pracy, i maluje na niej gałęzie 

wiosennej wierzby. Dokleja do nich pestki w łupinkach jako bazie. Z pomocą R. przelicza 

bazie na każdej gałązce. Prace odstawia do wyschnięcia. 

6. Połącz w pary takie same obrazki,  

7. Rysuj po śladzie i pokoloruj rysunek.  

8. Otocz pętlą tylko te obrazki, które przedstawiają zwiastuny wiosny. 
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7. Rysuj po śladzie i pokoloruj rysunek.  

 

 

 

 

 

 

 



8. Otocz pętlą tylko te obrazki, które przedstawiają zwiastuny wiosny. 

 

 

 

 

 

 

 



31.03.2020 

SCENARIUSZ Dzień 2. 

 

Temat: „Przyroda Wiosną”. 

Cele ogólne: 

1. Budzenie zainteresowania przyrodą. 

2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. 

3. Rozwijanie motoryki małej. 

 

Przebieg dnia: 

1.Wprowadzenie –„Zwiastuny wiosny”. 

‘Zwiastuny wiosny” – rozpoznajemy wiosenne kwiaty / wiosna – Antonio Vivaldi – lekcja dla 

dzieci; „Zwiastuny wiosny – Bocian” – odwołanie do strony internetowej. 

2. Ćwiczenia słuchowe „Co to?”. 

Rodzic wypowiada sylabami słowa kojarzące się z wiosną np.: słoń – ce, tu – li – pan, kwia – 

ty itp.. Zadaniem dziecka jest połączenie słów w całość. 

3. Zabawa ruchowa „Podlewamy kwiaty”. 

Dziecko – „kwiat” siedzi w siadzie skrzyżnym z tułowiem pochylonym do przodu i dłońmi 

opartymi o podłogę. R. jest „ogrodnikiem” i spaceruje z konewką. Dziecko „kwiat” dotknięty 

delikatnie w ramię rośnie, powoli prostuje tułów i wyciąga ręce jak najwyżej w górę, aż w 

końcu staje na palcach i próbuje jak najdłużej utrzymać równowagę. 

 4. Zakładanie wiosennej hodowli. 

Ziemia, pojemniki, sadzonka / nasionka. 

Rodzic daje dziecku pojemnik. Następnie dziecko wsypuje do niego trochę ziemi. Wybiera, 

co będzie w nim sadził. Kolejny krokiem jest ponowne uzupełnienie pojemnika ziemią i 

podlanie. Ważne, aby przypomnieć dziecku, co  jest potrzebne roślinie do wzrastania 

(powietrze, woda, ziemia, odpowiednia temperatura). 

5. Przekreśl tylko te rysunki, które nie pasują do wiosny. 

6. O każdej porze roku jest inna pogoda. Przyjrzyj się, jak ubrane są dzieci, a następnie połącz 

je z odpowiednim rysunkiem. 

 

 

 

 



5. Przekreśl tylko te rysunki, które nie pasują do wiosny. 

 

 

 

 

 

 



6. O każdej porze roku jest inna pogoda. Przyjrzyj się, jak ubrane są dzieci, a następnie połącz 

je z odpowiednim rysunkiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



01.04.2020 

SCENARIUSZ Dzień 3 

 

Temat: „Kolory wiosny”. 

Cele ogólne: 

1. Utrwalanie nazw kolorów. 

2. Ćwiczenie umiejętności liczenia i porównywania. 

3. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. 

4. Rozwijanie motoryki małej. 

 

Przebieg dnia: 

1.Zabawa matematyczna „Liczenie nasion”. 

Patyczki do lodów, nasiona np.: groch, fasola: mała, duża, kukurydza.  

Rodzic rozsypuje na stoliku wymieszane nasiona: grochu, fasoli; mała, duża, kukurydzy. 

Dziecko rozdziela je na poszczególne rodzaje, opisuje różnice w ich wyglądzie, wielkości, 

kolor, kształt. Następnie segreguje nasiona zgodnie z poleceniem R., układa z nich szereg, 

określa, których jest więcej, i sprawdza, np. łącząc je w pary. Liczy ziarna z poszczególnych 

grup i mówi: Tu jest więcej, a tu jest mniej. Tworzy rytmy – powtarzające się 

czteroelementowe sekwencje np.: groszek – fasola mała – kukurydza – fasola duża. Następnie 

układa kwiatki, liczy płatki i mówi, których jest mniej lub więcej. 

2. Zabawa muzyczno – ruchowa „Poranek”. 

Słuchanie utworu E. Griega „Poranek”. Określanie nastroju muzyki. Wyzwalanie swobodnej 

ekspresji ruchowej – odwołanie do strony internetowej. 

 3. Zabawa ćwicząca sprawność ręki „Układanka guziczkowa”. 

 Guziki lub kolorowe kółka z papieru kolorowego. 

Dziecko układa wzory kwiatowe. 

4. Zabawa plastyczna „Kolorowa historia”. 

 Farby, pędzle, kartki, kubeczki.  

Rodzic opowiada historyjkę, dziecko używa kolorów, o których słyszy. 

Niebieski szuka przyjaciela. 

Był sobie raz mały, okrągły Niebieski – na dużej kartce papieru malujemy okrągły, niebieski 

krąg.                                                                                                                                                                              

Był on zupełnie sam i czuł się samotny. Dlatego postanowił poszukać przyjaciela, który 

wyglądałby inaczej niż on. W tym celu pobiegł w daleki świat – malujemy kilka niebieskich 



punktów.                                                                                                                                                        

W pewnym momencie Niebieski zobaczył z daleka coś okrągłego – jasnego Żółtego. Nigdy nie 

widział czegoś równie pięknego – na środku papieru malujemy żółty krąg.                                                                    

Z radości Niebieski podbiegł szybko do Żółtego – do żółtego kółka domalowujemy niebieski.  

Zapytał Żółtego:                                                                                                                                                             

- Chcesz, żebyśmy zostali przyjaciółmi? Ty wyglądasz tak pięknie, a ja jestem taki samotny. 

Żółty zawołał:                                                                                                                                                                     

- Tak, z największą przyjemnością!                                                                                                                                  

Obaj obieli się mocno. I co się stało? Nagle kolory zmieniły się. Na miejscu, w którym kolory 

się objęły, lśnił Zielony – niebieskie i żółte kółko malujemy, tak aby zachodziły na siebie – w 

środku farby się mieszają. 

5. Zabawa plastyczna „ Kolory pani Wiosny”. 

Farby, pędzle, kubeczek.  

Zabawa utrwalająca nazwy kolorów, wybieranie barw kojarzących się z wiosną. 

6. Przyjrzyj się uważnie ilustracji. Policz obiekty i w pustych okienkach narysuj tyle samo 

kropek.  

 



 

 



6. Przyjrzyj się uważnie ilustracji. Policz obiekty i w pustych okienkach narysuj tyle samo 

kropek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



02.04.2020 

SCENARIUSZ Dzień 4 

 

Temat: „Co słychać wiosną w gnieździe?”. 

Cele ogólne: 

1. Budzenie zainteresowania przyrodą. 

2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. 

4. Rozwijanie motoryki małej. 

 

Przebieg dnia: 

1. Rozmowa na temat: „Co się kryje w gnieździe ptaka”. 

Książki przyrodnicze i encyklopedie dla dzieci o ptakach. 

Rodzic ogląda wraz z dzieckiem zdjęcia ptaków i czyta informacje o ich życiu, budowaniu 

gniazd, składaniu jaj i wykluwaniu się piskląt. 

2. Osłuchanie z melodią i tekstem piosenki „Przyleciały wiosną ptaki”, sł. A. Galica, muz. T. 

Pabisiak. 

„Przyleciały wiosną ptaki”, 

Słońce mocno nam przygrzewa,                                                                                                             

trawa już zielona.                                                                                                                                             

Idzie wiosna a z nią ptaki.                                                                                                                         

Przyleciały do nas. 

I ćwierkają, i gęgają nowe gniazda zakładają.                                                                               

I świergocą i klekocą znów jesteśmy tu. 

Szare gęsi i jaskółki                                                                                                                                                                 

Hen z dalekich krajów                                                                                                                                

Kraski, dudki i kukułki                                                                                                                                               

Na wiosnę wracają. 

I ćwierkają i gęgają nowe gniazda zakładają.                                                                                                                     

I świergocą i klekocą znów jesteśmy tu. 

Kolorowe stroszą piórka                                                                                                                                                

Na wiosny spotkanie.                                                                                                                                                           

Gdzieś wysoko na kominie                                                                                                                      

Bocian ma mieszkanie. 



I ćwierkają i gęgają nowe gniazda zakładają.                                                                                                                     

I świergocą i klekocą znów jesteśmy tu. 

Rozmowa na podstawie wysłuchanej piosenki. 

- O jakich ptakach jest mowa w piosence?. 

- Co robią ptaki wiosną?. 

3.Zabawa muzyczno – ruchowa „Nauka latania”. 

Nagranie dowolnej muzyki do biegu i do podskoków. 

Podczas nagrania dziecko biega, machając rękami jak skrzydłami. Na przerwę w muzyce 

przykuca i odpoczywa. Na ponowny dźwięk muzyki podrywa się do lotu. 

4. Zabawa badawcza „Co znajdziemy w skorupce jajka?”. 

Jaja: kurze, przepiórcze lub inne dostępne, talerzyk.  

Dziecko ogląda jajko i podaje związane z nim określenia, np.: małe, duże, twarde, białe, 

kremowe, nakrapiane, okrągłe, owalne, gładkie. R. uderza w skorupkę i wylewa zawartość na 

talerzyk. Nazywa części jajka: żółtko i białko. Dziecko ogląda skorupki jajka sprawdza, czy 

łatwo da się je pokruszyć, co znajduje się w skorupce od środka, dotyka delikatnie 

sprawdzając konsystencję. Po zajęciach myje ręce.  

5. Ćwiczenia oddechowe ”Piórka”. 

Piórka 

Rodzic przypomina właściwy tor oddechowy: wciągamy powietrze nosem, a wypuszczamy 

ustami. R. i dziecko, siadają po tej samej stronie stolika i starają się tak dmuchać na piórko, 

aby pofrunęło jak najdalej. Jeśli dobrze im to wychodzi, mogą usiąść naprzeciwko siebie, 

położyć piórko na środku i dmuchać z dwóch przeciwnych stron, starając się przedmuchać 

piórko na stronę przeciwnika. 

6. Doprowadź ptaki do ich gniazd. 

7. Kolorowanka „Jaskółka”. 

Zadaniem dziecka jest wyklejenie papierem kolorowym jaskółki. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



6. Doprowadź ptaki do ich gniazd. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Kolorowanka „Jaskółka”. 

Zadaniem dziecka jest wyklejenie papierem kolorowym jaskółki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



03.04.2020 

SCENARIUSZ Dzień 5 

 

Temat: „Wiosenny ogródek”. 

Cele ogólne: 

1.Wzbudzanie zainteresowania wiosenną przyrodą. 

2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. 

4. Rozwijanie koncentracji uwagi.  

5. Rozwijanie motoryki małej. 

 

Przebieg dnia: 

1.Quiz dydaktyczny. 

Dziecko odpowiada poprzez uśmiech (prawda) lub smutną minę (fałsz). 

- Pora roku, która jest teraz, to wiosna.                                                                                                                

– Wiosną jest mało kwiatów.                                                                                                                               

– Wiosną przyroda budzi się do życia.                                                                                                                               

– Wiosna jest bardzo zimno i często pada śnieg. 

2. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę. 

Wąchanie kwiatków – dziecko nabiera powietrze nosem, a wypuszcza ustami, naśladując 

wąchanie kwiatów. 

Podlewamy kwiatki – pompujemy wodę do konewki – dziecko unosi język do góry, w stronę 

nosa, opuszcza go w stronę brody, a następnie obie wargi wysuwa do przodu. 

Bocian – dziecko wysuwa wargi mocno do przodu, naśladując dziób bociana, następnie 

otwierają szeroko wargi i je zamykają. 

Żabka – żaba schowała się przed bocianem pod liściem i uśmiecha się szeroko – dziecko 

szeroko rozciąga wargi, potem uśmiecha się i ściąga wargi. 

Kukułka – dziecko ściąga wargi do przodu i naśladuje kukułkę – mówi: ku, ku, ku, ku. 

Wiosenne porządki – przy szeroko otwartej jamie ustnej język wymiata wszelkie zakamarki: 

wędruje za górne i za dolne zęby. 

3. Wytnij trzy elementy, wymieszaj i ułóż obrazek. Jak nazywa się ten kwiat. 

Kartka papieru, klej, nożyczki. 

4. Kolorowanie rysunków wiosennych kwiatów według wzoru. 

 



WIOSENNE KWIATY 

 

 



 



4. Kolorowanie rysunków wiosennych kwiatów według wzoru. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


