
KLASA I – II – III a 

 

   Temat: Wiosna w pełni.      

W tym tygodniu będziemy poznawali zwierzęta (żaba, ślimak), rośliny (mlecz), 

które  znajdziemy podczas wiosennego spaceru po łące. Przyroda po przebudzeniu 

 z zimowego snu zieleni się, ptaki śpiewają, coraz częściej świeci słońce, robi  

się cieplej. Wszystko to sprzyja aktywności na świeżym powietrzu.  

Zajęcia kreatywne mogą być też sposobem na naukę poprzez zabawę 

 o przyrodzie, o wiośnie, która jest w pełni.  

Zajęcia twórcze (propozycje prac plastycznych): 

1. Słońce – koło proszę o wyklejenie wydzieranką z kolorowego papieru, wycięcie 

buźki i oczek. Promienie można wykleić włóczką lub papierem.  

2. Mlecz – łodyga ze zwiniętej bibuły, natomiast kwiat – środek – kropka  

z żółtej plasteliny, płatki z  jednakowych cienkich pasków z papieru  

(o długości 10 – 15 cm i szerokości 3-5 mm) , przyklejonych wokół środka oraz 

liście z bibuły (lub kwiat wyciąć żółte koło z bibuły, postrzępić brzegi 

nożyczkami i przykleić a na środku nakleić kropkę z plasteliny).  

3. Żaba – wyklejanie z plasteliny/malowanie farbami. 

4. Wiosenny ślimak –  muszla, pancerz -wydzieranka z kolorowego papieru lub ze 

zwiniętej bibuły, przyklejanie kolorowych pasków, tułów – malowanie kredką.  

5. Jaskółka – wyklejanie brzuszka ryżem, resztę ptaszka wydzieranką z kolorowej 

bibuły (kulki). 

Wyżej podałam moje propozycje wykonania prac (do wyboru), można je wykonać 

z innych dostępnych materiałów z uwzględnieniem możliwości dzieci. 

Zajęcia muzyczno – rytmiczne: 

Utwory do tematu: „Bal na łące”, „W zieleni łąka majowa”, „Żabie kroki”. Wszystkie 

piosenki dostępne są np. na platformie YouTube. Z piosenkami możemy bawić się  

w pokazywanie, wystukiwanie, wyklaskiwanie rytmu. 

Umieszczam też linki z odgłosami łąki do wysłuchania i filmy o łące do obejrzenia:  
https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0, https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4 

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4 

https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0
https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4


W zieleni łąka majowa,  

gdzieś w trawie świerszczyk się chowa. 

 Nastroił skrzypce maleńkie,  

gra zielone piosenki. 

 ref. Dla mamy piosenki,  

dla mamy, dla mamy piosenki dla mamy.  

Dla mamy piosenki, dla mamy,  

dla mamy piosenki dla mamy.  

W kolorach łąka majowa,  

już od stokrotek różowa.  

A od bławatków błękitna, 

 bo wszystkie kwiaty zakwitły.  

ref. Dla mamy zakwitły dla mamy,  

dla mamy zakwitły dla mamy. 

Bal na łące  

 

Kiedy świeci słoneczko   

to na łące nad rzeczką 

świerszcze stroją skrzypeczki   

do wiosennej poleczki.  

Dylu, dylu już grają 

a motylki śpiewają,  

pszczółki tańczą poleczkę 

sapią przy tym troszeczkę.  

A trzy małe  

biedronki nie chcą 

 tańczyć tej polki  

i czekają na walca, 

 aby tańczyć 

 na palcach. 

Zajęcia sportowo – ruchowo- taneczne. 

W tym tygodniu w ramach zajęć ruchowych proponuję spacer po łące w 

poszukiwaniu zwierząt i roślin, które wykonywaliśmy na zajęciach twórczych, 

rodzinne zbieranie mleczy, dmuchanie dmuchawców, wszelkiego rodzaju zabawy na 

świeżym powietrzu np. z piłką (rzucanie, turlanie, kozłowanie). Miłej zabawy podczas 

tworzenia pięknych prac, spaceru i słuchania piosenek.  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


