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Grupa „Tygryski” i „Jagódki” 

Temat tygodnia „Świąteczne zwyczaje” – 12- 16.04.2021r. 

12.04 - 16. 04. 2021r. Krąg tematyczny: „Wiosna” 

 

Czwartek – 15.04.2021r. - Przedszkolni detektywi szukają wiosny 

 

1. „Hop, przez kałużę” – ćwiczenie mięśni nóg. Rodzic rozkłada na dywanie 

kolorowe kałuże. Dziecko przeskakuje tylko przez kałuże w jednym kolorze. 

Skacząc, głośno liczy do 4 i zmieniają kolor. 

 

2. „Przyszła do nas wiosna” – zabawa z piosenką. Dzieci słuchają piosenki  

 

Przyszła do nas wiosna 
sł. i muz. Joanna Bernat 

 

Przyszła do nas wiosnapiękna i radosna. 

Tupu, tupu, tup, tup, tup! 

Przyszła do nas wiosna. 

Tupu, tupu! (x2) (delikatne tupanie w miejscu na placach) 

Tup, tup, tup! 

 

Słonkiem jasno świeci, 

śmieje się do dzieci. 

Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha! 

Śmieje się do dzieci. 

Ha, ha, ha, ha! (x2) (ręce na biodra, kiwanie się na boki) 

Ha, ha, ha! 

 

Czasem, gdy się gniewa, 

burzą huczy z nieba. 

Bum, bum, (x2) 

bum, bum, bum! 

Burzą huczy z nieba. 

Bum, bum, bum, bum! (x2) (głośne tupanie) 

Bum, bum, bum! 

 

Innym razem jeszcze 

kapie cicho deszczem. 

Kapu, kapu, kap, kap, kap! 

Kapie cicho deszczem. 

Kapu, kapu! (x2) (klaskanie) 

Kap, kap, kap! 
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3. „Do góry” – ćwiczenia rzutu i łapania. Dzieci stają w miejscu, podrzucają do góry 

kółko ringo(misia) i starają się je złapać. 

 

4. „Nareszcie wiosna” – śpiewanie na melodię popularnej piosenki ludowej. Dzieci 

śpiewają na melodię „Panie Janie”, kolejno: siedząc, stojąc i wystukując rytm 

rękoma, stopami: 

Wios -na, wios -na (x2) 

Mo -ty -le, kwia -tusz -ki! 

Grzeje ciepłe słońce. (x2) 

Ciepło mi! (x2) 

 

5. Wiosna - pierwsze oznaki w przyrodzie- film edukacyjny 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY&t=29s 

6.  

7. „Poszukiwacze wiosny” – spacer w okolicy domu/mieszkania –  wspólnie z 

rodzicami/opiekunami zabawcie się w poszukiwaczy oznak wiosny. Sprawdźcie 

kto zajdzie ich więcej. 

8. Oznaki wiosny – połącz w pary 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY&t=29s
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9. Ogródek - kolorowanka 

 


