
PIĄTEK 

1. PRACA PLASTYCZNA 

Pszczółki, biedronki, barwne motyle to symbole nadchodzącej wiosny. Wielokolorowe, 

uśmiechnięte owady stworzone przez dzieci, wprowadzą słońce do Waszych domów. 

Nie trzeba wiele, by stworzyć taką sympatyczną gromadkę.  

2. Co będzie potrzebne do stworzenia wiosennych owadów? 

– tubki po papierze toaletowym, 

– kolorowy papier do oklejenia tubek lub farby do ich pomalowania, 

– kolorowy papier, 

– pisaki lub kredki, 

– klej. 

3. Jak zrobić owady z rolek po papierze toaletowym? 

Rolki po papierze toaletowym obklejamy kolorowym papierem lub malujemy farbami 

– biedronkę na czarno, pszczółkę na żółto i tak dalej. 

Gdy farba będzie wysychać, można zająć się rysowaniem, a potem wycinaniem 

elementów z papieru: 

– pasków pszczółki i motylka, 

– głowy pszczółki i biedronki 

– skrzydeł motylka, pszczółki i biedronki (tutaj na czerwony papier naklejamy kilka 

kółeczek z czarnego papieru), 

– oczu i nosków 

– owadzich czułek (jako czułki fajnie sprawdzi się jakiś grubszy materiał jak na 

przykład kolorowy filc) 

4. Teraz wystarczy tylko podoklejać wszystkie części do owadów. Czułki przyklejamy 

od wewnętrznej strony rolek. Noski możemy zrobić z kolorowych pomponów lub 

kulek papieru. 

 
 

 



2. ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE 

Wyobraź sobie że jesteś kwiatem, który rośnie w górę, ale kiedy jest zbyt gorąco, 

zaczyna więdnąć i chyli się ku ziemi. Nadchodzi noc kwiat nabiera sił, a o poranku ponownie 

rozkwita, rośnie ku słońcu. 

1. Zaświeciło słońce. Pokaz koła rękami. Krasnal spojrzał na swój ogródek i postanowił w nim 

posprzątać. Zabawa kształtująca duże grupy mięśniowe „Przekopujemy ziemię”. Dzieci 

naśladują ruchem ciała kopanie ziemi łopatą (skłony tułowia z ruchem ramion, naśladującym 

kopania i odkładanie ziemi, akcentowanie przytupnięciem). 

2. Ćwiczenie tułowia – skręty „podlewanie”. Dzieci stoją w lekkim rozkroku ręce mają lekko 

ugięte i złączone. Dzieci wykonują wymachy ramion w lewo i w prawo zataczając wysoki 

łuk, jakby podlewały kwiaty konewką.  

3. Do krasnala przybiegł zajączek. Zabawa z elementami czworakowania. Naśladowanie 

skoków zająca (cały dłonie oparte przed sobą na podłodze, dociąganie nóg do rąk). 

Odpoczynek – siad skrzyżny – zajączki nasłuchują czy nikt nie wchodzi do ogródka. 

4. Krasnal postanowił dalej szukać wiosny. Przed sobą ujrzał rzeczkę. Bardzo chciał przejść 

na drugi brzeg więc musiał poszukać kładki. Zabawa z elementami równowagi. 

Przechodzenie przez ławeczkę, następnie przejście przez „górę” – po drabince, 

przechodzenie przez górę  oraz pod drabinką –pod mostem. 

5. Zabawa z elementami skoku „kwiaty na ścieżce”. O! jaka piękna łąka, ile tu kwiatów. 

Przeskakiwanie obunóż przez kwiatki leżące na podłodze. 

6. Zrywamy kwiaty –zbieranie kwiatków z podłogi – wąchają – wdech – wydech. 

7. Zabawa z elementami rzutu „Kwiaty na wodę”. Na sygnał słowny dzieci wrzucają kwiaty 

do obręczy. 

8. Idąc na spotkanie z wiosną krasnal spotkał motyle. Chciał się z nimi przywitać, ale one 

ciągle mu uciekały. Postanowił je dogonić. 

9. Zabawa bieżna. Bieg w różnych kierunkach „za motylem”. Na hasło „Hop” wyskok w górę 

– próba złapania motyla, lądowanie i przysiad.  

10. Krasnal spotyka Panią Wiosnę (muzyka z taśmy magnetofonowej - Odgłosy wiosny 

Strauss). Z towarzyszeniem wesołej muzyki tańczą same ręce, same nogi, tańczy noga, 

tańczy całe ciało, taniec w parach.  

11. Relaks. Muzyka cichnie. Leżenie tyłem słuchanie odgłosów wiosennej przyrody.  

12. Podziękowanie za pomoc w szukaniu wiosny. 

 


