
1. Zaczynamy dzień od zabawy w „Pociąg z głoskami”- zabawa minimum 

dwie osoby 

Wymyśl pierwsze, krótkie słowo. Zadaniem drugiej osoby (np. rodzica, brata, 

siostry) jest wymyślenie kolejnego, ale zaczynającego się na taką samą głoskę, 

na jaką kończyło się poprzednie. Następnie dziecko lub inna osoba, jeśli w 

zabawie bierze udział kilka osób, wymyśla kolejne słowo, itd. W ten sposób 

tworzymy pociąg z wyrazów (np. kot–Tola–Ala–amulet–tor–robak–klasa…). 

2.  Wysłuchanie wiersza ,,Kolory wiosny” i odpowiadamy na pytania do 

wiersza  

  

"KOLORY WIOSNY" 

Wiosna od dzisiaj, 

Kolory nosi. 

Przyjmijcie barwy, 

Przyrodę prosi. 

 

Trawom i drzewom, 

Zieleń rozdała. 

Motylom, kwiatom, 

Tęczowe dała. 

 

Żółty kaczeńcom, 

Czerwony makom. 

Ciemne i szare, 

Rozdała ptakom. 

 

Ale nie tylko, 

Bo dobrze wiecie, 

Że barwne ptaki, 

Też są na świecie. 

 

Wody dostały, 

Błękitu kolor, 

By były jasne, 

Bo to ich walor. 

 

Przyjmijcie wtedy, 

Nowe kolory, 

Będzie piękniejszy, 



Świat od tej pory. 

 

Bo wiosną - nowe, 

Życie się budzi 

I swym kolorem, 

Zachwyca ludzi. 

 

 

 

 

Pytania do wiersza: 

Jaka pora roku zawitała?  

Jakie dary ze sobą przyniosła?  

W jaki sposób zmienia się świat na wiosnę? 

 

3.  Rozwiązywanie zagadek : 

• Gdy przychodzi wiosna, ona się pojawia, jest zielona...(trawa) 

• Gdy się schowa za chmury świat się robi ponury, jest żółte i gorące. Czy 

wiecie co to? To... (słońce) 

• Gdy boćka zobaczy nawet z daleka, czym prędzej w wodę z pluskiem 

ucieka. Jest zielona, muchy zjada. Kto to taki? To jest ....(żaba). 

• Chodzi koło stawu w czarno-białym fraku, gdy go ujrzy żaba ucieka ze 

strachu. (bocian) 

• Lata nad łąką w czerwonej kapotce a na tej kapotce kropka na kropce. 

biedronka 

• Są kolorowe, rosną na łące a ich główki są bardzo pachnące. (kwiaty) 

 

4. Zabawa naśladowcza – zachęcam do włączenia muzyki :  

https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI 

 

Jesteś pszczółką i latasz nad łąką.  

Jesteś motylkiem i latasz nad łąką.   Lub co tylko dziecko lubi :) można 

być pająkiem. 

 

5. Dla chętnych praca plastyczna „Łąka” – technika dowolna  

 

Życzymy miłej zabawy: Nauczycielki grupy Wiola i Monika 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI

