
 
 

Poniedziałek 16.03.2020 

 
1. Opowiadanie  „Witaj wiosno!”, E. Stadtmüller 

 
– 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. 



 
 

– Pąki na żywopłocie! – meldował Olek. 

– Zielony listek, o tu – na klombie! – nie dawała za wygraną Ada. 

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

kwiatuszków rosnących na trawniku, tuż obok ich własnego domu. 

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

 

2. Karta pracy „Kwiaty”  



 
 

 

 

 



 
 

Wtorek 17.03.2020 

1. Piosenka "Maszeruje wiosna" K. Bożek-Gowik 

1. Tam daleko gdzie wysoka sosna 

maszeruje drogą mała wiosna. 

Ma spódniczkę mini, sznurowane butki 

i jeden warkoczyk krótki. 

 

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło 

lecą i świergocą głośno i wesoło. 

Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat, 

gdy go w górę wznosi zielenieje świat ! 

 

2. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę, na ramieniu 

małą torebeczkę. Chętnie żuje gumę i robi 

balony a z nich każdy jest zielony. 

 

Ref. Maszeruje wiosna… 

 

3. Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas 

każda trawka chce być już zielona. 

gdybyś zapomniała inną drogą poszła 

zima by została mroźna. 

 

Ref. Maszeruje wiosna… 

 

2. Karta pracy „Wiosenne drzewo”  



 
 

  



 
 

Środa 18.03.2020 

1. B. Szelągowska „Kotki i kotki” 

Mleka nie piją 

i nie biegają. 

I – jak to kotki – 

futerka mają. 

Lecz – dziwna sprawa 

– na drzewie rosną: 

szare, puchate... 

I tylko wiosną! 

Patrzcie – na stole 

wazon z baziami! 

A gdzie są kotki? 

Zgadnijcie sami! 

 

2. „Bazie” - praca plastyczna 

Wycinanie sylwety wazonu, przyklejanie go na kartkę, przyklejanie gałązek z bibuły oraz 

naklejanie bazi z kulek białej bibuły. Gałązki mogą być również narysowane kredką, 

mazakiem, a bazie z kuleczek  bibuły.  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Czwartek 19.03.2020 

1. Wycięcie, ułożenie i kolorowanie historyjki obrazkowej dotyczącej sadzenia roślin. 

Opowiadanie co po kolei wydarzyło się na obrazkach, używanie określeń: na 

początku; potem; na koniec itp. 

2. W razie możliwości: zakładanie hodowli fasoli i dzienniczka obserwacji. 

3. Praca plastyczna: „Krokusy” 

 Malowanie rolek po papierze toaletowym farbą, 

 Cięcie pomalowanej rolki w cienkie paski i przyklejanie do kartki (najlepiej 

płynny klej magic) 

 Wydzieranie lub wycinanie łodygi i liści i przyklejanie do kartki. 

 



 
 

 

 

 



 
 

 Jeżyki 20.03.2020  

 

1. „Liczenie nasion” – rozdzielanie nasion za pomocą pęset na poszczególne 

rodzaje, opisywanie różnic w ich wyglądzie (wielkość, kolor, kształt) liczenie i 

porównywania ich liczebności, stosowanie pojęć: więcej, mniej.  

2. „Nadchodzi wiosna - karta pracy. Policz i nazwij wiosenne kwiaty. Pokoloruj 

największy i najmniejszy z nich.  

3. „Kolorowe kwiatki” – praca plastyczna  

Wycinanie kwiatków z białego brystolu/bloku technicznego,  

Układanie kolorowych kawałków bibuły na szablony kwiatków i spryskiwanie ich wodą za 
pomocą spryskiwacza.  

Usunięcie krepiny, która puściła kolor i zabarwiła kwiatki.  

 

 

 



 
 

 


