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KOCHANE DZIECI, KOCHANI RODZICE! 
Przyszła już Wiosna, a więc jest to najlepszy czas aby porozmawiać z dzieckiem 
na temat oznak wiosny: pierwsze wiosenne kwiaty, rośliny np.: (przebiśniegi, 
krokusy, pierwiosnek), o ptakach, które powróciły do nas (bocian, jaskółka, 
skowronek) oraz zwierzęta, które się budzą (jeż, niedźwiedź, borsuk). Dlatego 
przygotowałam dla Was filmik o zwiastunach wiosny do wspólnego oglądania. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY&ab_channel=AbcZabawa 

 

Drogi Rodzicu! A teraz coś na rozruszanie   

Poruszaj się razem z dzieckiem. Pamiętaj, że dziecko to lubi.  
Jakie zwierzęta obudziła i zawołała wiosna? – zabawa ruchowa. 
Rodzicu niech dziecko wymnie z pudełka obrazek, jak nie dacie rady wydrukować to można 
narysować, albo można też podać nazwę zwierzęcia: bocian, jaskółka, jeż, niedźwiedź i 
nazywają zwierzę i naśladują je. Za każdym razem obrazki wyjmuje ktoś inny. Zabawę 
można powtórzyć kilka razy. 
bocian – stania na jednej nodze, pokazywanie złączonymi rękoma jak bocian klekoce: kle, kle, 
kle 
jaskółka – naśladowanie latania (ręce rozłożone szeroko) 
jeż – zwijanie się w kulkę i rozwijanie na dywanie 
niedźwiedź – budzi się, przeciąganie się i głośne, szerokie ziewanie 
Sezon na wiosenne prace plastyczne można uznać oficjalnie za rozpoczęty! 
Słonko coraz częściej zagląda do okien, cieplej i radośniej w powietrzu. 
Można też już zobaczyć pierwsze bazie. 
Zapraszam zatem do twórczości plastycznej związanej z pierwszymi oznakami nadchodzącej 
wiosny. 
 

 



Drogi Rodzicu! 
Te trzy propozycje prac plastycznych to oczywiście dla chętnych -  dziecko wybiera jedną z 
nich i do dzieła   
Wcześniej porozmawiaj z dzieckiem, gdzie rosną bazie. Jak jest możliwe pokaż dziecku jak 
one wyglądają.  
Powiedz dziecku, że bazie są jedną z pierwszych oznak nadchodzącej wiosny. 

 
Życzę wspaniałej zabawy   

 

https://drive.google.com/file/d/1Y-
42SuZ4zLnURMCoYpLa6AsRBZNxAh3W/view?fbclid=IwAR1P4MU2C-
wVlYlcPKzw0aNbUlAqgJesb1vgdztENglev9CPArY1OKQBJoY 

 

 

PIOSENKA „Przyszła do nas wiosna” 

„PRZYSZŁA DO NAS WIOSNA” 
 

Przyszła do nas wiosna – piękna i radosna: 
tupu, tupu, tup, tup, tup! – 

przyszła do nas wiosna 
-tupu, tupu, tupu, tupu, tup, tup, tup! 

Słonkiem jasno świeci, śmieje się do dzieci: 
ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! 

– śmieje się do dzieci 
-ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha! 

Czasem, gdy się gniewa, burzą huczy z nieba 
bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum – 

burzą huczy z nieba 
-bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, 

bum, bum, bum, bum! 

Innym razem jeszcze kapie cicho deszczem 
kapu, kapu, kap, kap, kap – 

kapie cicho deszczem 

-kapu, kapu, kapu, kapu, kap, kap, kap! 

 



https://drive.google.com/file/d/1PHjVtQZXQNecYCg2cxHGp6p9csqG2n2Q/view?fbclid=IwAR3_Px7y8
lT5JLVwzR-hnbwTO3hOfpzrDe7PjrPKBBByydzp4FSXSWQyiyM 

 

 

A na zakończenie zachęcam do Eksperymentu Przyrodniczego   

 

https://drive.google.com/file/d/1b5dAN9Iv1B9SUCDa60xKqjKttmexCo-
f/view?fbclid=IwAR2E3umS8MF8MNEo4qAiDmyfFEKmShWp2kOmbFLJMyEhXZy4oprPE1DHbYs 

 

 

WIOSENNE KOLOROWANKI – MIŁEJ ZABAWY!   
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



NA ZAKOŃCZENIE ZAPRASZAM DO POKOLOROWANIA 
MOTYLA   

 
 

 

 

 



 

 


