
Temat tygodnia: Nadchodzi wiosna 

 

Temat dnia: „Przedszkolni detektywi szukają wiosny ” 

 

15.04.2021r. (czwartek) 

 

1.  https://youtu.be/EKp3EdoHdKI -  na początek dnia  

 

 

 

2. „Przyszła do nas wiosna” – zabawa z piosenką.  

 

Przyszła do nas wiosna sł. i muz. Joanna Bernat 

 

Przyszła do nas wiosna 

piękna i radosna. 

Tupu, tupu, tup, tup, tup! 

Przyszła do nas wiosna. 

Tupu, tupu! (x2) (delikatne tupanie w miejscu na placach) 

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! (x2) (ręce na biodra, kiwanie się na boki) 

Ha, ha, ha! 

 

Czasem, gdy się gniewa, 

burzą huczy z nieba. 

Bum, bum, (x2) 

bum, bum, bum! 

Burzą huczy z nieba. 

Bum, bum, bum, bum! (x2) (głośne tupanie) 

Bum, bum, bum! 

 

https://youtu.be/EKp3EdoHdKI


Innym razem jeszcze 

kapie cicho deszczem. 

Kapu, kapu, kap, kap, kap! 

Kapie cicho deszczem. 

Kapu, kapu! (x2) (klaskanie) 

Kap, kap, kap! 

 

https://youtu.be/KLrjVKg4sZ8 

 

3. Praca z KP2.19 – rozwijanie wiedzy przyrodniczej, ćwiczenie percepcji wzrokowej, 

przeliczania, grafomotoryki. 

 

 Dzieci szukają oznak wiosny podczas spaceru i zaznaczają je na listach kontrolnych. Po 

powrocie do przedszkola kolorują tyle płatków kwiatka, ile oznak udało im się odnaleźć. 

 

4.„Wiosna dookoła!” – zabawa w formie opowieści ruchowej. R. recytuje opowieść, dzieci 

powtarzają ruchy za R., a następnie wykonują je same. R. rozpoczyna opowieść: Świeciło 

ciepłe słońce (ręce wyciągnięte w górę, „wkręcanie żarówek”). Dzieci radośnie szły do 

przedszkola (maszerowanie w miejscu). Ptaki fruwały wysoko nad drzewami (bieg po sali, 

machanie rękami wyciągniętymi na boki). Niedźwiedzie ziewały (ziewanie, przeciąganie się). 

Jeżyk wylegiwał się na łące (leżenie na dywanie z rękami pod głową, zamknięte oczy, 

zadowolona mina). Wiosna dookoła! 

 

5. „Nareszcie wiosna” – śpiewanie na melodię popularnej piosenki ludowej. Dzieci 

śpiewają na melodię „Panie Janie”, kolejno: siedząc, stojąc i wystukując rytm rękoma, 

stopami: 

 

Wios -na, wios -na (x2) 

Mo -ty -le, kwia -tusz -ki! 

Grzeje ciepłe słońce. (x2) 

Ciepło mi! (x2) 

6. Praca plastyczna „Pomysł na zabawę plasteliną i pestkami dyni” 
Co prawda oznak wiosny nie widać bo są pod śniegiem, ale możemy sobie wyobrazić jak za 

niedługo będzie pięknie i ciepło. 

https://youtu.be/KLrjVKg4sZ8


 

 

Pozdrawiam Agnieszka Burnat 


