
Propozycja zajęć i zabaw z dzieckiem w domu 

Powitanie wiosny 

    Witamy serdecznie dzieci i ich Rodziców. Zaczynamy dzisiejsze zajęcie od wysłuchania  

wiersza J. Jałowiec „Marzanna”, który przeczyta Wam mama lub tata. 

 

Weźmiemy snopek słomy i barwną chusteczkę, 

Ustroimy kukłę pannę marzaneczkę. 

Poniesiemy ją wysoko nad łąką, 

Nie zaszkodzisz marzaneczko skowronkom. 

Poniesiemy ją daleko przez pole, 

Aby w polu nie rządziły kąkole. 

Poniesiemy ją ze śpiewem ku wodzie, 

Taki zwyczaj kiedy zima odchodzi. 

 

Po wysłuchaniu  wiersza zadajemy  dzieciom pytania i prezentujemy zdjęcia marzanny. 

Zdjęcie w załączniku: „topienie-marzanny” 

 

- W co ubrana była marzanna? 

- Czy wiecie kim była marzanna?- Marzanna to kukła, która  jest symbolem odchodzącej 

zimy i zwiastunem nadchodzącej wiosny 

- Dlaczego kiedyś topiono marzannę?- To był stary ludowy zwyczaj. Najpierw podpalano 

kukłę a następnie wrzucano do wody. Ludzie cieszyli się, że zima odeszła, a przyszła już 

wiosna. Wracali ze śpiewem do domu. 

- Czy znasz oznaki nadchodzącej wiosny? Wymień je. 

Zabawa ruchowa „Oznaki wiosny”. Mama podaje hasło ”słońce”- dziecko kręci się w 

kółeczko z rękami wyciągniętymi do góry. Na hasło deszcz- dziecko robi przysiad i stuka 

palcami w .podłogę. Na hasło ptaki-  biega z rękami wyciągniętymi w bok. Na hasło żabki- 

skaczejak żabka. 



 „Żegnamy marzannę”-  zabawa językowa: podawanie przez dziecko nazwy przedmiotu lub 

zjawiska związanego z odejściem zimy. ( utrwalanie cech charakterystycznych dla zimy). 

Powtarzanie przez dziecko :  Razem z marzanną żegnamy np. śnieg 

                                                    Razem z marzanną żegnamy mróz, choinkę itp 

Przeprowadź z dzieckiem quiz utrwalający zdobytą wiedzę nt. nadchodzącej wiosny na 

zasadzie prawda czy fałsz. Dziecko potakuje głową jeśli jego zdaniem informacja jest 

prawdziwa, jeśli nie, kręci przecząco głową. 

- Zimą jeździmy na wakacje nad morze; 

- Teraz jest pora roku wiosna; 

- Wiosną odlatują ptaki do ciepłych krajów; 

- Wiosną kolorowe liście spadają z drzew; 

- Wiosną budzą się do życia owady, robaki, żabki; 

- Ptaki budują gniazda; 

- Marzanna to kukła oznaczająca odejście zimy a przyjście wiosny. 

- Wiosną lepimy bałwana. 

 

Propozycje zajęć  plastycznych na temat: „Wiosna” 

- Rysowanie kredkami, malowanie farbami, wycinanie i naklejanie z kolorowego papieru 

bądź bibuły. 

Zadania dodatkowe: załącznik: „rysowanie po śladzie” i kolorowanie. Jeśli masz ochotę 

możesz wykonać proponowane w załączniku zadanie. 
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