
Wiosna tuż - tuż 

1. Wiosna na wsi: aktywność językowa, poznanie cech krajobrazu wiejskiego, 

poszerzanie wiedzy na temat zwierząt, ich wyglądu, hodowli i zwyczajów: 

 Wiejskie podwórko można przybliżyć podczas spaceru lub wykorzystując bajki 

zgromadzone w domu (typu „Trzy świnki, Wilk i koźlątka, itp.), ewentualnie 

można zaprezentować dziecku film edukacyjny „Zwierzęta na wiejskim 

podwórku”:  

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

 Rozmowa z dzieckiem nt. zwierząt wiejskich, wyszukiwanie ich w 

książeczkach, dzielenie nazw zwierząt na sylaby - wyklaskiwanie (kura, koza, 

owca, kot, koń, krowa, kaczka). 

 Zagadka słuchowa: rozpoznawanie odgłosów zwierząt, zabawy ortofoniczne. 

Dziecko naśladuje wybrane przez rodzica zwierzę: jego ruchy oraz wydawane 

dźwięki.  

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0 

2. Zwierzęta na wsi: aktywność matematyczno-przyrodnicza, doskonalenie umiejętności 

klasyfikacji ze względu na jedną cechę.  

"Krowy, kury, owce" – zabawy matematyczne. Rodzic opowiada o 

zwierzętach, można pokazać na obrazku lub na spacerze w pobliskim 

gospodarstwie. 

  Dziecko wymienia zwierzęta, które mają dwie nogi (kury, kaczki, gęsi itp.) 

 Dziecko wyszukuje zwierzęta, w pamięci lub patrząc na gospodarstwo, które 

mają cztery nogi (krowy, owce, kot, pies, itp.) 

 Zwierzęta podzielone są na 2 zbiory, przeliczamy liczbę zwierząt z dwiema 

nogami i czterema nogami, można porównać liczebność z określeniami mniej, 

więcej, tyle samo.  

 Rodzic wymienia „domy wiejskich zwierząt” – budę, oborę, kurnik, chlewik, 

stajnię, a dziecko wymienia zwierzę, które tam mieszka.  

3. Co robi na wsi świnka, zaśpiewa każda dziecinka: aktywność muzyczno-ruchowa. 

 Zabawy muzyczne 

 Zabawa muzyczna przy piosence „Stary Donald farmę miał”. Zachęcamy 

do nauki piosenki.  

https://www.youtube.com/watch?v=XQRHDliey4c 

https://www.youtube.com/watch?v=hyPhZrWjbGA
https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0
https://www.youtube.com/watch?v=XQRHDliey4c


 Bajka ortofoniczna „W zagrodzie Małgosi” 

Rodzic  czyta treść bajeczki, a dziecko naśladuje odgłosy zwierząt. 

 

Wieczorem w zagrodzie cioci Małgosi 

Każde zwierzątko o jedzenie prosi. 

Piesek szczeka: hau, hau, hau. 

Kotek miauczy: miau, miau, miau. 

Kura gdacze: kod, ko, da. 

Kaczka kwacze: kwa, kwa, kwa. 

Gąska gęga: gę, gę, gę. 

Ona też chce najeść się. 

Owca beczy: be, be, be. 

Koza muczy: me, me, me. 

Indor gulaga: gul, gul, gul. 

Krowa ryczy: mu, mu, mu. 

Konik parska: prr, prr, prr. 

A pies warczy: wrr, wrr, wrr. 

I tak gra orkiestra ta, aż  Małgosia jeść im da. 

 

 Zabawy ruchowe (motoryka mała i duża): 

 Zabawa manipulacyjna – oddzielenie ziaren kukurydzy od ziaren 

fasoli.(przygotowujemy ziarna kukurydzy i fasoli lub inne dostępne w domu) 

(ćwiczenia motoryki małej) 

  „Noszenie wody” – Rodzic przygotowuje kij od szczotki lub laskę (coś na wzór 

laski gimnastycznej) i pomaga włożyć laskę między łopatki. Dziecko naśladuje 

pracę rolnika, który nosi wodę ze studni: sylwetka wyprostowana, patrzymy przed 

siebie. Wspinamy się na palce i opadamy na całe stopy. Idziemy na piętach i na 

palcach dbając o wyprostowaną sylwetkę.  

   (profilaktyka wad postawy) 

 „Taczki” – dziecko ćwiczy w parze z rodzeństwem lub rodzicem, dziecko jest w 

podporze przodem, nogi w rozkroku, drugie dziecko (rodzic) staje w rozkroku i 

łapie pierwsze za kolana. Para przemieszcza się przez chwilę po pomieszczeniu. 

Jeśli mamy do dyspozycji dzieci o podobnej wadze następuje zamiana ról. 

         ( Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne) 

 „Maszyny rolnicze” – dziecko na sygnał naśladuje maszyny rolnicze głosem i 

ruchem np. traktor, kombajn, wóz z konikiem.  



 Zabawa logopedyczna z kawałkiem chleba – usprawnianie aparatu mowy. Dziecko 

dostaje kawałek chleba ze skórką: przeżuwa, mlaska, gryzie skórkę, oblizuje się itp.  

(zabawy usprawniające aparat mowy) 

 „Kosiarze” – zabawa fabularyzowana, ćwiczenia ruchów obu ramion. Przy 

włączonej dowolnej muzyce dziecko naśladuje ruchy kosiarzy (ruchy obu ramion 

naprzemiennie, później jednocześnie). Gdy muzyka ustaje, kosiarz odpoczywa 

(dziecko siada ze skrzyżowanymi nogami). Zabawa jest kontynuowana, gdy rodzic 

ponownie włącza muzykę. 

(Paul Dennison-kinezjologia edukacyjna) 

4. Krowy i krówki: aktywność plastyczno-techniczna, poszerzanie doświadczeń 

plastycznych, rozwijanie motoryki małej.  

 Baran: wyklejanie narysowanej sylwety barana kawałkami włóczki (tułów to 

taka niby chmurka, głowa owalna, nogi 4 prostokąty, rogi wg własnego 

pomysłu: dziecko tnie włóczkę, smaruje kartkę klejem, układa wełnę; można 

wyciąć kolorowe oczy, długie zakręcone rogi- niby ślimaczki. 

 Krowa: wyklejanie na sylwecie krowy (rysowana przez rodzica lub dziecko) 

czarnych plam wydzieranych z drobnych kawałków papieru lub malowanie 

czarnych kropek palcami farbą. 

5. Rozmawiamy o szczerości: aktywność społeczno-emocjonalna, utrwalenie pojęcia 

„szczerość”, zachęcanie do prawdomówności. 

Zachęcamy do przeczytania dziecku opowiadania, a następnie rozmowy nt. szczerości 

i konsekwencji, jakie niesie za sobą kłamstwo.  

O małej kózce kłamczuszce Marlena Szeląg 

Była wiosna. W zagrodzie odbywało się właśnie wielkie przyjęcie z okazji przyjścia na 

świat małego cielaka Cezarka. Wszystkie wiejskie zwierzęta przybyły powitać nowego 

mieszkańca. Wśród gości była młoda kózka Wiercipiętka, która przyszła na przyjęcie z 

mamą. Przyglądała się całej imprezie z wielkim zainteresowaniem i zazdrosnym okiem 

zerkała na malca, który przyciągał uwagę wszystkich gości i dostawał ogrom 

prezentów. – Chrum, chrum... Fajnie jest mieć urodziny! – z uśmiechem rzekł 

prosiaczek Dyzio, który siedział obok kózki Wiercipiętki i który nie tak dawno 

świętował własne drugie urodziny. – To prawda. Kwa, kwa. Wszyscy cię odwiedzają. I 

masz specjalne przyjęcie. A na nim tyle smakołyków. I dostajesz wtedy mnóstwo 

prezentów… – rozmarzyła się kaczuszka Żółciuszka. – Meee… No właśnie! Ja też mam 

jutro urodziny! – rzekła Wiercipiętka i zaprosiła przyjaciół na imprezę urodzinową. 

Następnego dnia zaproszeni goście zawitali w domu kozy z ogromnymi prezentami i 



niebywałymi przysmakami. Gdy tylko Wiercipiętka przyjęła i rozpakowała podarunki, 

okazało się, że żadnego przyjęcia nie będzie, bowiem nie miała tego dnia urodzin. – 

Och, przepraszam was, meee… Jestem taka roztargniona! Z tego wszystkiego 

pomyliłam dni w kalendarzu – tłumaczyła młoda kózka, nie przyznając się do 

kłamstwa. W rzeczywistości jednak Wiercipiętka specjalnie oszukała przyjaciół, aby 

zyskać ich zainteresowanie i prezenty. – Chrum, chrum… To kiedy masz w końcu te 

swoje urodziny? Tylko tym razem się nie pomyl! – zapytał z ciekawości prosiaczek 

Dyzio i zaśmiał się żartobliwie. – Za tydzień! Meee... Za tydzień kończę jeden roczek! 

– podskoczyła radośnie kózka. – Super! Kwa, kwa... Przyjdziemy więc za tydzień – 

ucieszyła się kaczuszka. Tydzień później Dyzio i Żółciuszka zapukali do drzwi domu 

kózki z ogromnymi prezentami i niebywałymi przysmakami. Wiercipiętka czym prędzej 

przyjęła podarunki. Niestety znów okazało się, że żadnego przyjęcia nie ma. – Oj, 

wybaczcie, znowu musiałam się pomylić! Meee... – zażartowała kózka i dodała – nie 

róbmy rabanu z powodu jednej małej pomyłeczki! 134 TYDZIEŃ XXVIII SZCZEROŚĆ 

Planeta dzieci Czterolatek Przewodnik metodyczny. Część 2 – To nie jedna mała 

pomyłeczka! To kolejna duża pomyłka! Chrum, chrum… – zdenerwował się prosiaczek 

Dyzio. – Kwa, kwa… Zrobiłaś to specjalnie! Okłamałaś nas! Chciałaś jedynie dostać 

prezenty! – żaliła się mocno zawiedziona i rozczarowana zachowaniem przyjaciółki 

kaczuszka. – Nic tu po nas. Chrum, chrum… Chodź, Żółciuszko! A ty, Wiercipiętko, 

zabierz sobie te wszystkie prezenty! – to mówiąc, Dyzio razem z koleżanką wrócili do 

domów. Kózka jednak niewiele się przejęła. Trochę było jej smutno, ale nie zamierzała 

się tym jakoś wybitnie martwić. Mijały dni. Wiercipiętka próbowała pogodzić się ze 

swoimi przyjaciółmi. Trwało to tydzień, gdy w końcu zaczęli znowu się z nią bawić. 

Jednak nie do końca uwierzyli w to, że przestała być kłamczuchą. Stracili bowiem do 

niej zaufanie. Tymczasem zbliżały się prawdziwe urodziny młodej kózki. Mama koza 

przygotowywała wielką imprezę dla córki. Kupiła balony, aby ustroić mieszkanie oraz 

spędziła kilka dni w kuchni, aby przygotować niebywałe smakołyki. Natomiast sama 

Wiercipiętka zrobiła przepiękne zaproszenia i rozdała je przyjaciołom. Nastał dzień 

urodzinowej imprezy. Młoda kózka z niecierpliwością czekała na przybycie gości. 

Niestety, tym razem to ona się rozczarowała. Przyjaciele bowiem nie pojawili się na 

jej urodzinach. Dopiero wtedy Wiercipiętka zrozumiała, że kłamstwo nie popłaca. 

Dyzio i Żółciuszka nie przyszli do niej nie dlatego, że jej nie lubili czy chcieli zrobić jej 

na złość. Oni nie przyszli, bo myśleli, że znowu są okłamywani. – Mee… Teraz już 

wiem, że nie należy nikogo oszukiwać, bo kłamstwo ma zawsze przykre konsekwencje 



– powiedziała zasmucona mała koza. Zdmuchując świeczkę na urodzinowym torcie, 

wypowiedziała tylko jedno życzenie: „Chciałabym za rok świętować urodziny w 

gronie przyjaciół... I obiecuję, że już nigdy nikogo nie okłamię” 

 

Na zakończenie kilka słów o szczerości, z realizowanego przez nas, zgodnie z 

programem wychowania przedszkolnego, cyklu „Wychowanie do wartości”: 

Szczerość to postawa charakteryzująca się otwartym przekazywaniem swoich 

myśli, uczuć, przekonań i zamiarów. Osoby szczere cechuje prawdomówność, 

otwartość i czyste intencje oraz brak skłonności do udawania, skrywania swoich uczuć 

i oszukiwania. 

 Szczerość jest nieodłącznym elementem przyjaźni, dlatego warto uczyć dzieci 

takiej postawy i w mądry sposób ją wzmacniać. Na ogół maluchy są z natury szczere i 

opowiadają innym również to, co powinny zachować dla siebie, niektóre dzieci są 

jednak skryte i nie dzielą się zbyt często swoimi myślami i uczuciami. Dobrze jest 

rozmawiać o tym z dziećmi, a także zachęcać je do właściwych zachowań podczas 

codziennych zajęć w przedszkolu i w domu.  

 Ważne jest tłumaczenie dzieciom, jaki jest związek między szczerością a 

uprzejmością, ponieważ przedszkolaki bywają „nadmiernie szczere”.  

 Dobrze jest mówić maluchom, że szczerość nie oznacza zdradzania tajemnic – 

powinni wiedzieć, że są pewne sprawy, którymi lepiej nie dzielić się ze 

wszystkimi.  

 Istotnie jest przypominanie, że ze względów bezpieczeństwa powinniśmy być 

szczerzy tylko wobec osób, które dobrze znamy, np. nie należy opowiadać o 

sobie obcemu panu spotkanemu na placu zabaw. 

 Choć to może być trudne, ważne jest, by zawsze chwalić dziecko za przyznanie 

się do winy (co nie wyklucza poniesienia przez nie konsekwencji za swoje 

zachowanie). 

 

 

Jeśli dziecko jest chętne może wykonać zadania z książek : 

 Karty pracy nr 2 - oznaczone na brzegu kartki nazwą tygodnia: Wiosna tuż-tuż. 

 

 



 

 


