
 

PROPOZYCJE ZABAW I ZAJEĆ 

W TERMINIE 26.03.-27.03.2020 

Opracowała: Izabela Cieślak 

 

Temat przewodni: WIOSNA, ACH TO TY! 

Temat dnia (27.03.2020): „Problem zajączka” 

 

Cele edukacyjne: 

- ćwiczenia z zakresu edukacji matematycznej 

- doskonalenie motoryki małej 

- rozwijanie orientacji przestrzennej na kartce papieru 

- ćwiczenie koncentracji uwagi 

W tym dniu rozwijamy przede wszystkim umiejętności z zakresu edukacji matematycznej. 

 

1) Ćwiczenia ruchowe: 

a) „Kolor do koloru” – podczas przerwy w muzyce dziecko stara się jak najszybciej dotknąć 

przedmiotu we wskazanym kolorze 

b) „Pobudka” – dzieci udają roślinę, najpierw kucają i chowają głowę, następnie bardzo 

powoli wstają i „rosną” tak jak rośnie roślina. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy 

c) „Lustro” – jedna osoba naśladuje dokładne ruchy drugiej 

2) „Rysujemy szlaczki” – ćwiczenia grafomotoryczne (Załącznik 1)  

3) Piosenka do nauki „Maszeruje wiosna” https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw 

4) „Kolorowe kody” – odtwarzanie rytmów 

Kolorujemy kwiatki wg kodu (dla 4 latków kod składa się z 3 elementów, dla 3 latków z 2). 

Dalszą część ma dokończyć dziecko. 

Przykład: 

 ...................... 

5) „Dyktando graficzne” 

Dziecko rysuje wg naszych wskazówek. Proszę zwrócić uwagę czy dziecko nas słucha i potrafi 

skupić się na zadaniu. Staramy się nie powtarzać wiele razy. Mówimy powoli i zrozumiale. 

Przykład. 

Na środku kartki stoi drzewo. Pod drzewem rosną 2 żółte kwiaty. Nad drzewem latają 3 ptaki. 

Obok drzewa leży duży kamień. 

6) Opowiadanie o zajączku 

Był piękny, słoneczny poranek. Mały Zajączek siedział przy stole i kończył jeść śniadanie. 

– Mamo – zapytał Wielką Zajęczycę zajętą w tym czasie robieniem porządków w spiżarce.  – Słyszałem 

wczoraj jak sroka mówiła do wróbli, że nie ma nic piękniejszego od wiosny. 

– To prawda – odpowiedziała Zajęczyca. 

– Ale co to jest ta wiosna? – rozłożył łapki Zajączek. – Czy to jest zwierzę czy ptak, a może jakiś gatunek 

drzewa? 

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw


– Nie – roześmiała się Zajęczyca. – Wiosna, synku, to pora roku.  To taka pani-czarodziejka, która  

sprawia, że na dworze robi się cieplej, topnieją śniegi, a wszystko wokół budzi się do życia. 

— A mógłbym ją zobaczyć, mamusiu? Mógłbym? – prosił Zajączek. 

Mama odwiesiła kuchenny fartuszek do szafki i usiadła obok synka przy stole. 

– Mógłbyś – odrzekła. – A żeby łatwiej ci było ją znaleźć trochę ci o niej powiem. 

I opowiedziała, że wiosna lubi przesiadywać na pąkach i maleńkich listkach, które pojawiają się na 

gałęziach drzew.  Można ją także zobaczyć w kielichach pierwszych kwiatów pojawiających się na łące i 

w cienkich źdźbłach trawek, które wychylają się z rozmiękczonej gleby. 

Czasami zjeżdża na ziemię na kropelkach ciepłego deszczu lub podmuchach wiatru. I często wybiera się 

na spacery po niebie razem ze słonkiem, które zaczyna wtedy przygrzewać mocniej i dłużej. 

Zajączek wybiegł z domu.  Bardzo chciał poznać tę śliczną wiosnę.  Kicał więc po polnej ścieżce i pilnie 

rozglądał się dookoła. Niedaleko dostrzegł kępę młodej trawy, a w niej wianuszek żółtych pierwiosnków. 

Choć łapki grzęzły mu w błocie, zboczył z drogi i podbiegł do kwiatów. Powoli obszedł je dookoła, 

oglądając z bliska każdy z nich i ciekawie zaglądając w ich środki.  Mina jednak mu zrzedła. Dzwonki 

pierwiosnków były puste! Wiosna pewnie schowała się gdzieś indziej. Muszę szukać dalej! zdecydował i 

pokicał w dalszą drogę. 

Brzeg strumienia porastały krzaki.  Na ich gałęziach widać było wyraźne zgrubienia, a gdzieniegdzie 

zieleniły się pierwsze maleńkie listki. Zajączek stanął słupka i mocno wyciągnął szyję, żeby lepiej 

dojrzeć. Niestety, w pąkach i w liściach również nikogo nie znalazł. Zafrasował się, ale nie stracił nadziei 

i dzielnie pobiegł dalej. 

Nagle zerwał się wiatr i na niebie wykwitła ciemna chmura, z której natychmiast zaczął kropić deszcz.  

Normalnie zajączek szukałby schronienia, jednak tym razem zadarł głowę i z przejęciem wpatrywał się w 

opadające mu na nos i futerko drobne krople wody.  Ale znów nie dostrzegł tego, na co czekał. 

Naprawdę nic nie rozumiem! – tym razem zmartwił się na dobre. – Przyjrzałem się już wszystkiemu, o 

czym opowiadała Mama, a wiosny wciąż nie znalazłem. 

W tej chwili za plecami usłyszał jakieś głosy. Odwrócił łebek i zobaczył, że od strony domów po drugiej 

stronie łąki zbliżało się w jego kierunku dwoje ludzi. Czym prędzej ukrył się w pobliskiej bruździe i 

znieruchomiał. Mniejszy człowiek i tak go jednak dostrzegł i wyciągnął w jego kierunku palec. 

– Tato! Tato! – zawołał. – Tam, w dole, zajączek! Jaki malutki! 

– Musiał się niedawno urodzić – powiedział większy człowiek. – A to znak, że zima na dobre już robi 

odwrót. Przyjrzyj mu się uważnie, córeczko, tak właśnie wygląda wiosna. Tak jak ten mały szaraczek. 

Pięknie, prawda?  No, a teraz już chodźmy, żeby tego maluszka nie przestraszyć – zakończył i biorąc 

mniejszego człowieka za rękę oboje z powrotem oddalili się w kierunku domów. 

Mały Zajączek co tchu w piersiach pokicał do domu. 

– Mamo! Mamo! – wołał uradowany już od progu. – Wiosna wygląda tak jak ja!  Wcale nie muszę jej 

szukać. Wystarczy, że popatrzę w lustro!  Tylko dlaczego mi o tym od razu nie powiedziałaś? 

Wielka Zajęczyca pokiwała z rozbawieniem głową. 

– Oj synku – rzekła – chciałam ci to powiedzieć, ale jesteś taki niecierpliwy, że wybiegłeś z domu, nie 

czekając aż skończę.  Wiosna jest piękna i niecierpliwa, właśnie tak jak małe zajączki! 

 

 

 

 

 

 


