
,, Spring is here” –gr. II i III 
       14.04. i 16.04. 2020 
 
Cele: 

 Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka w obszarze poznawczym, 
fizycznym, emocjonalnym 

 Wprowadzenie słownictwa związanego z wiosną 
 Nauka piosenek i rymowanek 
 Utrwalanie kolorów i liczenia 
 Rozwijanie kompetencji językowych 
 

Metody/techniki/formy pracy: 
 Zabawy językowe 
 Zabawy językowo-ruchowe 
 Zabawy matematyczne 
 Zabawy paluszkowe 
 Zabawy tematyczne 
 Metody wzrokowo- słuchowe ( obrazki, filmy, nagrania) 
 

Opis przebiegu zajęć: 
            14.04. 

1. Wprowadzenie nowych słów : seed, plant, bud, spring, ground, water, grass, flower, 
butterfly, bee, ladybird. Wymowę poszczególnych słów można znaleźć np. w 
Longman Dictionary lub Cambridge Dictionary. 

2. ,, How to plant a seed”( jak zasiać nasiono)- zabawa tematyczna. 
Dziecko układa wymieszane ilustracje, na których przedstawiony jest proces wzrostu 
rośliny wg instrukcji: 

 Put the seed in the ground 
 Water the plant   
 Put the plant in the sunny spot 
 See a bud 
 See a flower 

       3. ,,A Little seed” – zabawa paluszkowa. Recytujemy rymowankę, ilustrując jej treść. A 
A little seed in the ground (z jednej dłoni dziecko formuje,,łódkę’’i dotyka palcem jej wnętrza 
A little rain to water the plant  ( pokazuje palcami padający deszcz)  
A little Sun to let it grow (rysuje palcem wskazującym koło w powietrzu) 
A little time that must flow (stukają palcem wskazującym w nadgarstek) 
And that is the power to see a bud, then a flower. ( zaciska dłoń w pięść, a następnie powoli 
rozkłada i rozsuwa palce) 
Gdy dziecko pozna rymowankę, mówi pierwszą część każdego wersu ( a little seed, a little 
rain, a little sun, a little time) a prowadzący dopowiada resztę. Ostatni wers mówią razem. 
    4. ,, Point to …..’’ – zabawa językowa. Dziecko pokazuje wskaźnikiem wymieniane słowa. 
,,Point to a flower/a seed/ plant/a rainbow/the Sun/a butterfly/a bee/a ladybird.’’ 
   5.Vocabulary and films 
 https://www.youtube.com/watch?v=90MwreAfDVM 
https://www.youtube.com/watch?v=nOqlvHhY284 
https://www.youtube.com/watch?v=CRiifa3wdm4 
 
 



Opis przebiegu zajęć: 
        16.04. 
 

1. ,, What’s missing’’ – zabawa językowa. Dziecko przygląda się obrazkom lub 
przedmiotom, następnie zamyka oczy( close your eyes). Jeden obrazek lub przedmiot 
zostaje usunięty i dziecko musi zgadnąć, który i nazwać go prawidłowo. 

2. ,, Spring leaves’’ – zabawa matematyczna. Prowadzący rozkłada na dywanie wycięte 
liście w trzech rozmiarach ( big, small, tiny). Dziecko wybiera jeden listek i umieszcza 
go w odpowiednim zbiorze. Za każdym razem go nazywa.,, It is big/small/tiny. Na 
koniec wspólnie przeliczają, ile listków jest w każdym zbiorze.,, How many leaves are 
there?’’  

3. ,, Spring dice” – zabawa językowa. Ze sztywnego papieru wykonać kostkę do gry z 
sześcioma wiosennymi obrazkami  np.flower, sun, grass,rainbow,bee,butterfly. 
Dziecko rzuca kostką i nazywa obrazki. 

4. ,, Pick a flower’’ – zabawa językowa. Prowadzący przygotowuje różnokolorowe 
kwiatki wycięte z papieru, które przykleja na szpatułki laryngologiczne. Drugi koniec 
szpatułki maluje na różne kolory( tak aby kilka razy pojawiły się wszystkie kolory 
tęczy). Tak powstałe kwiaty wsadza do kubeczka. Zadaniem dziecka jest wylosować 7 
kolorów tęczy( pojawiających się na szpatułkach). Jeśli nie potrafi nazwać koloru na 
łodydze lub wylosuje kolor, który już ma, kwiatek wraca do wazonu. 

5. Rhyme; 
    Spring is here 
    Spring is here 
    Goodbye snow 
    Flowers grow 
 
    Birds and bees  
    Leaves and trees 
    Hello spring 
     Hello spring 
 

      6. Vocabulary and films.  
https://www.youtube.com/watch?v=U-Tfcwtn8Fk 
https://www.youtube.com/watch?v=jubOUNdvWGU 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/colouring/spring 
 


