
PRACUJEMY W DOMU Z SZEŚCIOLATKIEM 
 
Wołanie wiosny 

1. Karta pracy, część 3, s.65 
Wskazywanie na rysunkach: słowika, wróbla, jaskółki, bociana. Kolorowanie        
rysunków ptaków, które powracają do Polski wiosną. Rysowanie po śladach          
ramek zdjęć.  

2. Zabawy przy piosence Wołanie wiosny. 
 

I. Dzisiaj w drodze do przedszkola 
już zielone były pola, 
 

Maszerujemy w rytm muzyki. 

a bociany klekotały, 
 
bo na łąkę przyleciały. 
 

Ref:     Zielona wiosenka nas wola, 
 
zielona panienka wesoła. 
 
W oczy świeci nam złotym 
słońcem 
 
i rozrzuca kwiaty pachnące. 
 

II. Na gałązkach pierwsze pąki,  
a na pąkach pierwsze bąki. 
 
Żabki skaczą, a skowronek 
 
śpiewa jak srebrzysty dzwonek. 
 

Ref:     Zielona wiosenka nas woła, 
 

zielona panienka wesoła. 
 
W oczy świeci nam złotym 
słońcem 
 
i rozrzuca kwiaty pachnące. 
 

III. Na spacerze zobaczymy, czy 
już nigdzie nie ma zimy. 
 

Naśladowanie bocianich dziobów 
i miarowe klaskanie. 
Maszerowanie w rytm melodii. 
 
Obroty w lewą stronę. 
 
Obroty w prawą stronę. 
 
Klaskanie w rytm melodii. 
 
 
Naśladowanie rozrzucania kwiatów. 
 
Maszerujemy w rytm muzyki. 
 
Zatrzymujemy się i wykonujemy 
miarowe podskoki obunóż  
w miejscu. 
Unosimy ręce nad głową i małymi 
krokami wykonujemy obrót wokół 
siebie. 
Obroty w lewą stronę. 
Obroty w prawą stronę. 
 
Klaskanie w rytm melodii. 
 
Naśladowanie rozrzucania kwiatów. 
 
 
W parze z mamą lub tatą 
maszerujemy w dowolnym 
kierunku. 



Teraz wiosna rządzić będzie, 
z czego bardzo się cieszymy! 
 

Ref:    Zielona wiosenka nas woła, 
 

zielona panienka wesoła. 
 
W oczy świeci nam złotym 
słońcem 
 
i rozrzuca kwiaty pachnące. 

 
 

W dalszym ciągu maszerujemy, 
równocześnie klaszcząc. 
 
Obroty w lewą stronę. 
 
Obroty w prawą stronę. 
 
Klaskanie w rytm melodii. 
 
 
Naśladowanie rozrzucania kwiatów. 

3. Wesoła wilga - praca plastyczna. 
○ Wskazywanie wilgi wśród kilku ptaków powracających do nas wiosną         

(zdjęcia bociana, skowronka, jaskółki, wilgi, kukułki) 
○ Przypomnienie cech ptasich na podstawie wilgi. Dziecko wskazuje        

części ciała wilgi i nazywa je. 
○ Praca plastyczna - wyprawka, karta 18 - potrzebne: klej, nożyczki.          

(wycinanie rysunku wilgi, kolorowanie rysunku według wzoru,       
nacinanie obrazka w zaznaczonych miejscach i składanie go według         
instrukcji; sklejanie głowy; porządkowanie miejsca pracy.) 

4. Karta pracy, część 3, s. 66 
Łączenie fragmentów obrazków z dołu karty z odpowiednimi pustymi         
miejscami na dużym obrazku. 

○ Zabawa orientacyjno - porządkowa - Spłoszone ptaszki - dziecko -          
wróbelek skacze, szukając pożywienia. Niespodziewanie wpada tata -        
piesek i zaczyna szczekać. Wróbelki uciekają (podskoki obunóż) do         
gniazda (można wykorzystać krzesełko, łóżeczko). 

○ Zabawa relaksacyjna - Ptasie gniazdo - (nagranie spokojnej melodii)         
rodzice wraz z dzieckiem budują gniazdo z koców i poduszek. Wszyscy           
siadają w gnieździe. Dzieci są pisklętami. Przy nagraniu spokojnej         
melodii mama opowiada co się zdarzyło. 
-Nasze przytulne, ciepłe gniazdo jest bardzo wysoko na drzewie i wiatr           
kołysze nim delikatnie. W gnieździe mieszkają mama bocianowa, tata         
bocian i małe pisklęta. Wiatr wieje coraz mocniej, nagle gniazdo się           
przewraca, a Wy małe pisklęta, musicie rozłożyć skrzydełka i machać          
nimi, aby nie spaść na ziemię. Rozłóżcie szeroko ramiona i latajcie po            
pokoju, mówiąc kle, kle, kle… dopóki nie naprawię gniazda i z           
powrotem Was do niego nie przyprowadzę. (Tata naprawia gniazdo i          



przyprowadza do niego pisklęta). Mama kontynuuje opowieść: -Teraz        
znów siedzimy w naszym ciepłym gniazdku i łagodnie się kołyszemy.          
Ojej, nadchodzi burza! Nagle nasze gniazdko znów się przewraca.         
Rozłóżcie skrzydełka i latajcie po pokoju, powtarzając przy tym: kle, kle,           
kle… Mocno poruszajcie swoimi skrzydełkami, aby stały się one silne.          
(Tata ponownie naprawia gniazdo i prowadzi do niego pisklęta). Teraz          
znowu wszyscy możemy razem siedzieć w ciepłym domku. Widzę, że          
moje małe bocianki umieją już latać… Rozwińcie swoje skrzydełka,         
pofruńcie i przylećcie teraz do gniazda same. 
 

 

 


