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marzec 

TYDZIEŃ 3.: każDa buZIa jEsT raDosna,  
gDY prZYchoDZI Do nas wIosna 

 
projekt sytuacji edukacyjnych  

(oprac. mgr katarzyna jesionek-karczmarek, Edukator Froebel.pl)

PONIEDZIAŁEK: wIosna w lEsIE

przebieg spotkania w porannym kole:

1. „Jaka pora roku?” – zabawy słowne na temat nadchodzącej pory roku, swobodne wypowiedzi 
dzieci kształtujące umiejętność wypowiadania się całym zdaniem oraz czekania na swoją kolej 
przy wypowiedzi.

2. „Ile sylab, ile głosek?” – zabawy doskonalące analizę i syntezę słuchową. Nauczyciel rozkłada 
na dywanie ilustracje przedmiotów, których nazwy składają się z 2, 3, 4, 5 głosek (sylab). Wy-
stukuje klockiem z daru 3 lub 4, określoną liczbę razy. Dzieci liczą uderzenia i odszukują wśród 
obrazków te, których nazwy składają się z takiej samej liczby głosek (sylab), jak wystukana liczba. 
Następnie dzieci podają słowa, które składają się z takiej liczby głosek. 

3. „Wysoko – nisko” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci spacerują po sali. Na hasło: Wy-
soki – chodzą na palcach z wyciągniętymi rękami, na hasło: Niski – poruszają się po sali w przy-
siadzie. 

4. „Wiosna w lesie” (autor nieznany) – zapoznanie dzieci z treścią opowiadania ze zbiorów wła-
snych nauczyciela, ilustrowanego teatrzykiem stolikowym. Rozmowa na temat opowiadania. 

Dwa zajączki, Szaraczek i Marceli, mieszkały w lesie w głębokich norkach, jakie miały wykopane 
pod wielkim drzewem. Tam też spędziły całą zimę. Bardzo rzadko wychodziły ze swoich norek. 
Zimny śnieg nie zachęcał do długich spacerów. Dodatkowo musiały zacierać swoje ślady, jakie 
zostawiały na śniegu, aby lis nie odkrył ich kryjówek. Nic więc dziwnego, że zajączki z wielkim 
utęsknieniem czekały na nadejście wiosny. Co chwila wyglądały ze swoich norek, by sprawdzić, 
czy wiosna już nadeszła. Ale wkoło ciągle było jeszcze dużo śniegu. Zajączki bardzo to dziwiło.
– Chyba jest coś nie tak z tą wiosną, przecież już powinna do nas przyjść – dziwił się Szaraczek.
– To prawda. Widziałem na drzewie skowronki, a tu ciągle leży śnieg – zauważył Marceli. 
– Musimy sprawdzić, co się dzieje z wiosną – zaproponował Szaraczek.
– Chodźmy porozmawiać z innym zwierzętami. Może wiedzą, gdzie jest wiosna – zapropono-
wał Marceli. 
Zajączki wyszły z norek i poszły do lasu. Po chwili spotkały małego dzika, który próbował zna-
leźć pod śniegiem jakieś pożywienie. 
– Dziku, czy może widziałeś wiosnę? – zapytał Szaraczek. 
– Wiosnę? – zadławił się dzik – przecież tutaj wszędzie leży śnieg. 
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– Tak, ale już przyleciały ptaki, więc musi być gdzieś blisko – zauważył Marceli.
– To rzeczywiście dziwne. Może wiosna zapomniała o naszym lesie – zaczął zastanawiać się 
dzik.
– To może poszukajmy jej razem? – zaproponował Szaraczek.
– Może bawi się z nami w chowanego? Razem łatwiej ją znajdziemy – zaproponował Marceli. 
Dzik zgodził się dołączyć do poszukiwań. Po chwili spotkali małą sarenkę. Skubała suchą trawę 
wystającą spod śniegu. 
– Sarenko, może widziałaś gdzieś wiosnę? – zapytał Szaraczek.
– Nie widziałam wiosny, ale też na nią czekam. Mam już dość tej suchej trawy. Chętnie przegry-
złabym coś zielonego – odpowiedziała sarenka. 
– My właśnie szukamy wiosny. Możesz dołączyć do nas – zaproponował Marceli.
I tak wszyscy udali się na poszukiwanie wiosny. Chodzili po całym lesie, ale nigdzie jej nie zna-
leźli. Wówczas wyszli na skraj lasu i zauważyli, że na polach nie było już śniegu. Zauważyli rów-
nież, że chodziła po nich Pani Wiosna. Zwierzęta miały do niej dużo pytań. 
– Pani Wiosno, dlaczego nie przyszła jeszcze pani do naszego lasu? – zapytał Szaraczek.
– U nas ciągle leży śnieg i jest zimno – użalał się Marceli. 
– Nie mogę nic znaleźć do jedzenia pod tym śniegiem – narzekał dzik.
– A ja mam już dość suchej trawy – dorzuciła sarenka. 
– Doskonale was rozumiem – odpowiedziała wiosna. – Ale dopóki leży w lesie śnieg, ja nic nie 
mogę zrobić. Słońce nie może go rozpuścić, bo zasłaniają go gęsto rosnące drzewa.
– To co teraz będzie? – zapytał Szaraczek.
– Czy śnieg już będzie leżał w lesie zawsze? – dopytywał się Marceli.
– To straszne, chyba przeniosę się na pole – oznajmił dzik.
– Ja również opuszczę las i zamieszkam na zielonej łące – oznajmiła sarenka. 
– Ależ nie ma takiej potrzeby. Już wkrótce słońce roztopi śnieg, który leży w lesie – uspakajała 
zwierzęta Wiosna. – Śnieg w lesie dłużej leży niż na polach, ale wiosenne słonko i z nim się upo-
ra. A wówczas przyjdę do lasu z wielką radością. Zawsze w lesie mam dużo do zrobienia. Na 
gałązkach trzeba rozwinąć pąki, trawę i mech pokryć zielenią, małe kwiatuszki ozłocić. Bardzo 
lubię pracować w lesie, bo właśnie tam wiosna wychodzi mi najładniej. 
Zwierzęta ucieszone z zapowiedzi rychłego nadejścia wiosny, wróciły do lasu. Słońce tego dnia 
grzało bardzo mocno. Śnieg zaległ już tylko pod niektórymi drzewami, a i ten zwierzęta roz-
sypały, by prędzej się stopił. Wysiłek się opłacał, bo wiosna już następnego dnia zawitała do 
ich lasu. Zrobiło się zielono i wkoło unosił się świeży zapach. Zwierzęta były bardzo szczęśliwe, 
że w końcu doczekały się wiosny. Czekały dłużej niż inne zwierzęta, ale mogły za to podziwiać 
najpiękniejsze efekty jej pracy.

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat treści opowiadania. Ewentualnie rozmowa kierowana 
w oparciu o pytania nauczyciela: Kto i czego szukał? Jak nazywali się bohaterowie opowiadania? 
Gdzie zwierzątka szukały wiosny? Dlaczego nie mogły znaleźć wiosny w lesie? Gdzie zwierzęta 
znalazły wiosnę?
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5. „Słońce i deszcz” – zabawa ruchowa z chustą animacyjną, rozwijanie umiejętności reagowa-
nia na umówiony sygnał. Nauczyciel dzieli dzieci na dwie grupy według pomysłu, np. za pomocą 
figur z daru 7, patyczków z daru 8 lub korali z daru 1.1. Dzieci z grupy pierwszej trzymają chustę 
animacyjną, która symbolizuje parasol i poruszają się po kole przy piosence (np. „Maszeruje wio-
sna” lub „Wiosna w błękitnej sukience”). Dzieci z grupy drugiej wcielają się w rolę jaskółek, które 
fruwają w rytm muzyki dookoła chusty. Gdy muzyka ucichnie, dzieci z pierwszej grupy podnoszą 
chustę w górę („rozkładają parasol”), bo pada deszcz, a „jaskółki” chronią się przed deszczem, 
chowając się pod chustą. Zabawę powtarzamy kilka razy ze zmianą ról.

6. „Co by było gdyby…?” – zabawa słowna rozwijająca kreatywność i pomysłowość dziecięcych 
wypowiedzi.

7. „Prawda czy fałsz?” – zabawa kształtująca myślenie logiczne. Nauczyciel wypowiada zdania 
o tematyce wiosennej, a dzieci określają ich logiczność: prawda – np. podnoszą kwiat do góry, 
fałsz – kładą go na kolanach. Przykładowe zdania:

• Na łące rośnie wysoka trawa, a w niej są biedronki, koniki polne, motyle.
• Pszczoły zbierają nektar z kwiatów i robią z nich lizaki.
• Wiosną na łące dzieci lepią bałwana.
• Po łące przechadza się bocian i szuka żabek na śniadanie.
• Żabki chowają się przed nim w trawie i wołają: kra, kra.
• Teraz jest pora roku, która nazywa się jesień.
• Teraz jest pora roku, którą nazywamy zimą.
• Teraz jest pora roku, którą nazywamy wiosną.
• Miesiąc, który mamy teraz, to: luty, marzec, listopad, kwiecień.
• Zwiastunami wiosny są: śnieg, spadające liście, powracające jaskółki, krokusy, mróz, owoce 

na drzewach, stokrotki, bociany, grzyby w lesie itp.
• Są trzy pory roku. 
• Wiosną niedźwiedzie zapadają w sen zimowy.
• Wróbelki przylatują wiosną z ciepłych krajów.
• Krokusy, przebiśniegi i pierwiosnki to pierwsze wiosenne kwiaty.
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WTOREK: poDróż wIosnY

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Zaproszenie dzieci do tajemniczego świata utworów literackich – wierszy. Przejście przez ta-
jemniczą bramę (obręcz do hula-hoop).

2. „Witamy się z wiosną” – zabawy ruchowo-muzyczne przy wiosennej piosence (np. „Maszeruje 
wiosna”). Dzieci, trzymając w ręku piłeczki z daru 1, rytmicznie poruszają się po sali. W czasie 
refrenu podnoszą piłeczki do góry i witają się nimi nawzajem.

3. „Wiosna w podróży” – prezentacja treści wiersza, zabawy klasyfikacyjne w oparciu o tekst 
i zgromadzone przedmioty (np. elementy ubioru: czapki, szaliki, ciepłe kurtki, śniegowce; symbo-
le pogody: chmury, wiejący wiatr, śnieżynki, słońce, sople lodowe, tęcza; sylwety: motyli, jaskó-
łek, dzikich kaczek, żab, wiosennych kwiatów, zielonych drzew, bałwana, sanek, nart). 

Wiosna list wystosowała, 
że przyjechać do nas chciała. 
Jaskółeczki, sasaneczki spakowała, 
przebiśniegi i krokusy już rozdała. 

Wzięła torby i walizki, 
by nie spóźnić się na pociąg.
Odjazd przecież jest tak bliski, 
już zielony ekspres stoi. 

Pan konduktor pomógł wiośnie 
włożyć pudła, ciężkie paczki. 
„Dziękujemy” więc radośnie 
zakwakały dzikie kaczki. 

Na czas wszędzie dojechała, 
bo już marzec po połowie. 
Paczki swe rozpakowała, 
no i drapie się po głowie. 

Jak co roku problem spory! 
Co, gdzie najpierw? Paczek tyle… 
Odwiązała wielkie wory, 
wypuściła z nich motyle. 

Co nam jeszcze wiosna dała? 
Aż wymienić będzie trudno. 
Cieszy się przyroda cała, 
już nie będzie szaro, smutno. 

Słonko mocno podkręciła 
i już cieplej jest na świecie. 
W stawach żabki wypuściła, 
a na drzewach pachnie kwiecie.
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Wreszcie wieczór nadszedł błogi, 
wiosnę bolą nogi. 
Tak co roku z wiosną bywa, 
że wnet ona tu przybywa.

Kolorowe kwiaty nam rozdaje 
i uśmiechu…

4. Zadania dla dzieci związane z wysłuchanym tekstem: 
• Segregowanie zgromadzonych przedmiotów i sylwet. 
• „Jaka to pora roku?” – tworzenie zbiorów, przeliczanie elementów zbioru, porównywanie 

ilości (gdzie jest mniej, gdzie jest więcej; o ile mniej, o ile więcej), tworzenie zbiorów równo-
licznych, właściwe stosowanie określeń matematycznych związanych z liczebnością zbiorów.

5. „Ile mam?” – zabawy liczbowe ilustrowane darami doskonalące umiejętność prawidłowego 
liczenia i ustalania wyniku z rymowankami (K. Jesionek-Karczmarek).

W lewej ręce pięć krokusów mam, 
w prawej ręce cztery przebiśniegi mam.
Kwiatki tu i kwiatki tam,
ile razem wszystkich mam?

Tu motylek, a tam kaczka,
tu walizka, a tam paczka.
Jaskółeczki lecą trzy,  
ile naliczyłeś Ty?

Trzy zielone żabki są, motyle kolorowe dwa,
cztery sasanki fioletowe. Ile razem wiosna ma?

6. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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ŚRODA: kolorY wIosnY

przebieg spotkania w porannym kole:

1. „Echo rytmiczne” – zabawa rytmiczna. Nauczyciel improwizuje rytm do nazw pór roku i mie-
sięcy, wyraźnie akcentując poszczególne sylaby, np. wio – sna, ma – rzec. Następnie dzieci po-
wtarzają rytm podany przez nauczyciela na zasadzie echa. Zabawę można wzbogacić dodatkowo 
o tupanie, klaskanie, stukanie. 

2. „Krople” – nauka wiersza D. Gellner.

Chodzę sobie po ogrodzie,
krople deszczu mam na brodzie.   (nauczyciel palcami pociera brodę)
Skaczę sobie po chodniku               (podskakuje do góry)
z kroplą deszczu na kucyku.           (poprawia włosy)

Tu i tam się kropla mieni,               (palcem wskazuje, tu i tam)
schowam kroplę do kieszeni.         (wkłada rękę do kieszeni)
O! już pełną kieszeń mam!             (zamyka/ zapina kieszeń)
Resztę deszczu oddam wam!         (wyciąga dłoń)

Nauczyciel chodzi z parasolem, recytując wiersz. Dzieci przy pomocy pokazywanych przez na-
uczyciela gestów uczą się tekstu na pamięć. Następnie same podejmują próby ilustrowania tek-
stu ruchem.

3. „Kwiaty od Pani Wiosny” – kolorowanie sylwety i stroju Pani Wiosny narysowanej na dużym 
zielonym kartonie z wykorzystaniem darów według pomysłów dzieci (praca indywidualna). 

4. „Wiosenny wietrzyk” – zabawa muzyczno-naśladowcza. Podczas skocznej muzyki dzieci poru-
szają się energicznie, naśladując (wiejący) wiosenny wietrzyk, z uwzględnieniem zmian tempa 
utworu.

5. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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CZWARTEK: wIosEnnY koncErT

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Zaproszenie dzieci do świata muzyki poważnej. Przejście przez tajemniczą bramę (obręcz do  
hula-hoop).

2. Wysłuchanie utworu muzycznego A. Vivaldiego pt. „Wiosna” I część.

3. Rozmowa na temat wysłuchanej muzyki – określenie doznań, porównań, wrażeń, spostrzeżeń.

4. Zabawa ruchowa – dzieci wybierają się „na spacer”. Wiosenny wietrzyk rozrzucił po sali różne 
kolory. Każde dziecko wybiera jeden z kolorowych „płatków” leżących dookoła – w tle II część 
utworu muzycznego.

5. Upinanie na tablicy kolorowych płatków w kształt kwiatu – nazywanie kolorów. Różnicowanie 
ich na wesołe (czyli wiosenne) i smutne.

6. Powitanie Pani Wiosny (w tej roli nauczyciel/ pomoc/ praktykantka) w kąciku twórczym – 
postać ma na sobie szare, smutne ubranie. Wspólne ustalenie, jaki jest odpowiedni ubiór dla 
Wiosny (kolorowe zwiewne szale, kapelusz z bibułowymi kolorowymi kwiatami, zielonymi ga-
łązkami). Ozdabianie kwiatami spódnicy Pani Wiosny przy użyciu stempli z różnych materiałów 
i kolorowych farb.

7. Ćwiczenia oddechowe – dzieci ustawiają się wokół Wiosny i „suszą” jej spódnicę (wdech no-
sem – wydech ustami).

8. „Puk, stuk, szu, szu” – ćwiczenia ortofoniczne: bieg bez potrąceń w sali, przeskakiwanie przez 
kałużę, naśladowanie pogody marcowej (deszcz, wiatr, słońce).

9. „Marcowa pogoda” – dowolne improwizacje ruchowe przy muzyce.

10. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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PIĄTEK: wIosEnnY spacEr

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Wycieczka na łąkę. Nauczyciel zaprasza dzieci na wspólny spacer – na pobliską łąkę. Grupa 
zabiera ze sobą lupy – w celu obserwacji przyrody i oglądania jej elementów. Obserwacja zmian 
zachodzących wiosną na łące, odszukiwanie wiosennych kwiatów, utrwalanie ich nazw. 

2. Podsumowanie wyjścia, dzielenie się spostrzeżeniami i wnioskami z obserwacji.

Alternatywa: 

1. „Wiosenny spacer z przyjacielem” – ćwiczenia gimnastyczne metodą ruchu rozwijającego 
według W. Sherborne. Budowanie właściwych relacji z partnerem. Powitanie dzieci piosenką 
pt. „Wszyscy są, witam Was”. Dzieci stają w parach po kole i śpiewają piosenkę, klaszcząc przy 
tym w dłonie:

Wszyscy są, witam Was, 
zaczynamy, już czas.
Jestem ja, jesteś Ty, 
raz, dwa, trzy.

Zmiana partnerów w zabawie – osoby stojące na zewnątrz koła przesuwają się w prawo o jedną 
osobę.

2. Rozwijanie świadomości własnego ciała i przestrzeni:
• dzieci w parze witają się kolanem, dłonią, stopą, brzuchem, uchem itp.; 
• „Wiosenne bujanie ” – zabawa w parach: jedno dziecko obejmuje drugie i kołysze je na boki 

lub jak fotel bujany – w przód i w tył (muzyka z odtwarzacza – kołysanka);
• „Jedziemy na łąkę” – w siadzie skulnym parami poruszanie się po sali w różnych kierunkach 

i pozdrawianie innych, łączenie się w „czwórki”, „ósemki”; na koniec wszyscy tworzą długi 
„pociąg”.

3. Ćwiczenia oparte na relacji „z”:
• „Kokoniki” – turlanie z boku na bok (ze zmianą ról);
• „Przeszkoda” – leżenie przodem, nogi i ręce szeroko rozłożone, ostrożne obchodzenie osoby 

leżącej prze drugie dziecko (ze zmianą ról);
• „Prowadzenie” – dziecko zamyka oczy i jest oprowadzane przez kolegę po sali (ze zmianą ról).

4. Ćwiczenia oparte na relacji „przeciwko”:
• „Kamienie” – siad skulny, plecami do siebie, przepychanie plecami osoby stawiającej opór 

(„kamienia”);
• „Kleszczyki ” – leżenie przodem (przyklejanie się do podłogi), odrywanie/ odklejanie od pod-

łogi po kolei ręki, nogi itd. (ze zmianą ról);
• „Zakwitają kwiaty” – siad skulny, skrzyżowanie rąk (pozycja skulna, stawianie oporu), druga 

osoba pomaga „rozwinąć się kwiatu” – „otwiera” ręce, nogi (ze zmianą ról).

5. „Taniec kwiatów na łące” – ćwiczenie twórcze. W rytm muzyki tańczą same dłonie, ręce, stopy, 
nogi.
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6. Ćwiczenia oparte na relacji „razem”:
• „Mostki i mosteczki” – część dzieci w klęku podpartym w rozsypce na całej sali, pozostałe 

dzieci czworakują i przechodzą pod „mostami”;
• „Chodź do mnie” – w parach, siad skulny, twarzą do siebie, przeciąganie się w przód i w tył.

7. Relaks:
• „Wiosenny wietrzyk” – siad skulny, twarzą do siebie, przechylanie ciała w przód i w tył pod-

czas muzyki;
• „Masażyk” – masaż pleców: najpierw jedno dziecko, potem zmiana podczas rymowanki:

Pisze pani na maszynie,  
A, B, kropka, przecinek.           (dzieci naśladują pisanie na klawiaturze)
Idą konie, stado koni,               (masaż otwartą dłonią)
idą słonie, stado słoni.             (masaż piąstkami)
Płynie, wije się rzeczka            (fala po plecach z góry na dół)
idzie pani na szpileczkach.      (dotykanie paluszkami)
Zaświeciły dwa słoneczka,      (całą dłonią rysujemy słonka)
pada drobniutki deszczyk.       (delikatnie opuszkami palców na całych plecach)
Czujesz dreszczyk?                    (delikatnie chwytamy dłonią za szyję)

8. Zakończenie ćwiczeń i zmiana stroju.

9. Układanie wiosennej łąki z darów 7–10, 1.1 i 1.2.


