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„Spring is here!” 

 

Po zimowej przerwie przyroda budzi się do życia, na gałęziach pojawiają się pączki. 

Pobawmy się zatem w "listka - niemowlaczka!" Spróbujcie za pomocą ciała pokazać to, o 

czym czyta mama lub tata:) 

 

 

1. "Listek - niemowlaczek" (zabawa z naśladowaniem treści opowiadania) 
 

Listek niemowlaczek mieszkał sobie w pączku, swoim domku na drzewie (dzieci leżą na 

podłodze, zwijając się jak najmocniej). Było tam ciemno i ciasno, a mały listek był sam i było 

mu bardzo smutno (dzieci cichutko leżą i zamykają oczy). Pewnego dnia zrobiło mu się jakoś 

niewygodnie, za ciasno (dzieci zaczynają się wiercić). Nagle pączek pękł i listek powoli 

zaczął się rozwijać (dzieci powoli się podnoszą). Stawał się coraz większy (dzieci kucają). 

Rósł i rósł, aż wreszcie stał się dużym liściem (dzieci prostują się i wyciągają do góry ręce). 

Rozejrzał się dookoła i zobaczył, że nie jest już sam, na drzewie było dużo liści (dzieci 

rozglądają się wokół siebie). Liść bardzo się ucieszył, że znalazł nowych kolegów i 

serdecznie się z nimi przywitał (dzieci witają się z mamą, tatą, rodzeństwem :) ). 

 

 

2. Teraz zapraszam Was na "pszczółkową gimnastykę buzi i języka"- zakręćcie kołem 

i......... do dzieła!!!!! :) 
  https://wordwall.net/pl/resource/995123/gimnastyka-buzi-i-języka  

 

3. Pora obudzić swoje główki - czas na wiosenne łamigłówki! 
 

1. Idzie ku nam po łąkach 

    i cała jest w skowronkach. 

   W jaskółkach i słowikach, 

   i w słońca ciepłych promykach. 

   (wiosna) 

 

2. Elegantką jest wśród ptaków, 

    bo ciągle fruwa we fraku, 

    Zwiastuje koniec zimy, 

    choć "pierwsza wiosny nie czyni". 

   (jaskółka) 

 

3.  Te wiosenne kryją w sobie 

     listeczki lub kwiatki, 

     Te słodziutkie - nadzienie 

     z pysznej marmoladki. 

     (pączki) 

 

4. Przyleciał z Afryki 

    z wesołym klekotem: 

    Witajcie kochani! 

    już jestem z powrotem! 

https://wordwall.net/pl/resource/995123/gimnastyka-buzi-i-języka


   (bocian) 

 

5. Szaro - bure kotki, 

    które wczesną wiosną 

    na gałązkach wierzby 

    nad potokiem rosną. 

   (bazie) 

 

 

4. A teraz spróbujcie zaśpiewać piosenkę "Spring is here!". 

Może zatańczycie jak bluebird, bee, ladybug, butterfly and frog ?  

https://www.youtube.com/watch?v=DobrRgD5aOU&fbclid=IwAR2UqEpiLEXYFBOthKxv

X1On14PIRiQxW5ddjotpBwDFzF9lFjAssGuE020 

 

5. Kto ma ochotę nauczyć się nowych wiosennych słówek? Powtarzajcie za 

nauczycielem:) 

https://www.youtube.com/watch?v=nOqlvHhY284 

 

Dla chętnych dołączam garść zadań z języka angielskiego: kolorowanki - kodowanki, 

wykreślanki oraz obrazkowe słowniczki:) Oczywiście to jest jedynie propozycja, także proszę 

do tego podejść bez stresu ;)  

 

6. A na koniec propozycja fantastycznej, kreatywnej zabawy - "Wiosną kwiatki rosną". 

 

Możecie zrobić kwiatowe pączki, które naprawdę rozchylają swoje płatki i wyglądają jakby 

rosły!!! 

(zdjęcia kolejnych etapów pracy znajdziecie w załączniku, a oto instrukcja:) 

 

1. Narysujcie i wytnijcie kilka kwiatków. 

2. Teraz pokolorujcie je kredkami.   

3. Złóżcie ich płatki tworząc takie jakby pączki.  

4. Wasze pączki włóżcie do naczynia wypełnionego wodą i obserwujcie, co się  stanie.  

 

(Powoli płatki nasiąkają wodą,  robią się  coraz cięższe i rozkładają się niczym pąki na 

wiosnę. W zależności od tego, jak mocno pozaginacie płatki, w takim tempie kwiaty będą 

rozkwitać:) .  
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