
I oto przyszła Pani Wiosna 

Czwartek 15.04.2021                                 

 

Temat: Szukamy wiosny 

1. Ptaszki dziobią ziarenka – zabawa z elementami 

czworakowania.  

Dzieci chodzą na czworakach po podłodze, co jakiś czas 

uginają ręce w łokciach i zbliżają czoła do podłogi,  

naśladując dziobanie ziarenek. 

2. Kim jest odkrywca? – rozmowa inspirowana  

wierszem. 

Rodzic cicho recytuje wiersz: 

Może zobaczymy 

Idźmy leśną ścieżką 

cicho, cichuteńko, 

może zobaczymy 

sarniątko z sarenką. 

Może zobaczymy  



wiewióreczkę małą, 

jak wesoło skacze 

z gałęzi na gałąź. 

I niech nikt po lesie  

nie gwiżdże, nie woła – 

może usłyszymy 

pukanie dzięcioła. 

A może zaśpiewa 

między gałązkami 

jakiś mały ptaszek, 

którego nie znamy. 

I będzie nas witał  

wesołą piosenką,  

tylko idźmy lasem  

cicho cichuteńko. 

                                             Helena Bechlerowa 

 

Zapraszam Was abyście wspólnie z rodzicami wybrali się do 

lasu. Jednak przed wyprawą zastanówcie się: 

Kim jest tropiciel?  

Jak powinien się zachowywać?.  



Razem na pewno dojdziecie do wniosku, że jest to cierpliwy 

przyrody, który wtapia się w otoczenie, nie kręci  

się, nie wierci, nie szeleści, nie wzdycha i nie kicha.  

3.Spacer wiosennych odkrywców – wyjście  

do lasu / parku / ogrodu, prowadzenie obserwacji 

przyrodniczych. 

Moje kochane Leśne Ludki – dziś dostałam list dla was od 

Pani wiosny, która prosiła mnie abym przekazała go waszym 

rodzicom. Poroście ich aby Wam go przeczytali. 

,,Drogie Leśne Ludki’’ 

podczas spaceru szukajcie zmian na ziemi i na drzewach. 

Bądźcie uważni i pamiętajcie o właściwym  

zachowaniu. Głośne rozmowy, krzyki, hałasowanie  

Wam nie pomogą. Pamiętajcie o zdjęciach.  

Do zobaczenia!              

 

Podczas spaceru zachęcam was do aktywnego  

obserwowania przyrody. Dzieci 

–obserwują ziemię, trawę, szukają wzrokiem  



mrówek, robaczków, pająków, śladów zwierząt  

itp. (można wykorzystać przezroczysty pojemnik  

do obserwacji owadów ze szkłem powiększającym  

w pokrywce); 

– spacerując, szukają pierwszych kwiatów, pąków,  

liści na drzewach; 

– korzystając z lornetek, obserwują niebo i drzewa  

w poszukiwaniu ptaków, gniazd. 

W czasie gdy byliście na spacerze Ja dostałam kolejny list od 

Pani Wiosny. 

,, Drogie Leśne Ludki’’    

czy wiecie, czyja to zasługa, że zamiast śniegu  

jest błoto, że już zieleni się trawa, że pokazały się  

na drzewach pierwsze pąki? 

Dzieci odpowiadają, po czym rodzic czyta dalej: 

 Macie rację, to właśnie ja przynoszę ze sobą ciepło. Dzięki 

niemu śniegi topnieją, trawa i pąki rosną i cieszą wasze oczy 

zielenią.                          



   


