
 

ZABAWY  W  WIOSENNYM  KLIMACIE 

Zapraszamy nasze dziecko, mówiąc mu, że teraz jest wiosna, a wiosną możemy zobaczyć 
bociany. Opowiadamy o tych dużych ptakach, pokazując ilustracje lub krótki filmik na 
internecie.  

Poznanie treści wiersza B. Formy – Bocian. Rozmowa inspirowana treścią utworu.  

Przyleciał bocian z krajów dalekich. 
- Bardzo zmęczyłem się tą podróżą. 
Po drodze wichry i ciemne chmury, 
ledwie zdołałem uciec przed burzą. 
 
Tutaj zielona łąka mnie wita, 
rechoczą żabki w pobliskim stawie. 
Wygrzeję w słońcu bocianie nogi, 
odpocznę trochę w zielonej trawie. 
 
Potem się chętnie z dziećmi przywitam, 
wszak całą zimę ich nie widziałem. 
Uwiję gniazdo i z mą rodziną 
aż do jesieni tu pozostanę. 

Możemy również przeczytać naszemu dziecku wiersz ,,Bocian”. 

Kolejny etap naszej zabawy, to praca plastyczna. 

Praca plastyczna:  Bocian. 

Potrzebujemy: 

Zielona lub niebieska kartka z bloku 

Farbki plakatowe : czerwona, biała, czerwona 

Malujemy dziecku środek dłoni i kciuk białą farbą natomiast pozostałe palce czarną i 
odciskamy na kartce dłoń w pozycji kciukie do góry a pozostałymi palcami w bok. Czerwoną 
farbą domalowujemy nogi i dziób. 



 

 

 

ZABAWA  WIOSENNE  PORZĄDKI 

Segregujemy ubrania – zabawa spostrzegawcza. 

 Rozkładamy przed dzieckiem pojedyncze skarpety. Zadaniem dziecka jest połączenie takich 
samych skarpet w pary. Dodatkowo można pomieszać skarpety mamy, taty, rodzeństwa i 
poprosić aby dziecko pogrupowało połączone skarpety ze względu na osobę do której należą. 

 
 
Praca plastyczna – Kolorowe rabatki 
 
Potrzebne będą:  
- kartka z bloku technicznego – najlepiej brązowa (może być szara okładka) 
- ołówek 
- zielony filc, bibuła lub kartka 
- wycięte szablony kolorowych kwiatów – 4 różne kolory i ich odcienie 
 
Dziecko dzieli kartkę na cztery części. W miejscach łączeń koloru i na brzegach kartki, 
dziecko przykleja zielone paski wycięte z filcu, bibuły lub kartki, tworząc w ten sposób 
grządki i przedzielające je ścieżki. Następnie wybiera kwiatki tak, aby w kolekcji znalazły się 
wszystkie kolory i ich odcienie, po czym przykleja je na wydzielonych grządkach według 
kryterium barwy.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


