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 Wiosenne powroty 
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Wiosenne powroty  

Wiosna na wsi  

Dbamy o przyrodę  

WYCHOWAWCZE 



 

 
 
 
 

         
 

 Rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego

świata; 

 Wzbogacenie wiedzy na temat

 Poznawanie zwyczajów wielkanocnych

 Utrwalanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka;

 Zapoznanie z pracą rolnika;

 Kształtowanie postaw proekologicznych;

 Wyrabianie poczucia wsp

 Zachęcanie do segregowania śmieci;

 Kształtowanie opiekuńczego stosunku do roślin;

 Rozwijanie umiejętności poprawnego formułowania zdań i pytań; 

 Usprawnianie narządów artykulacyjnych oraz rozwijanie słuchu fonematycznego;

 Rozwijanie logicznego myślenia;

 Rozwijanie orientacji przestrzennej;

 Rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami 

 Rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów;

 Utrwalanie znajomości poznanych figur geometrycznych;

 Rozwijanie sprawności ruchowej;

 Łączenie muzyki z ruchem, rozwijanie wyczucia c

 Rozwijanie umiejętności wokalnych;

 Rozwijanie sprawności manualnej i pomysłowości;

 Wzbogacenie doświadczeń plastycznych;

 

 

 
  

         Cele główne: 

Rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego

Wzbogacenie wiedzy na temat ptaków charakterystycznych dla wiosny

zwyczajów wielkanocnych; 

trwalanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka; 

poznanie z pracą rolnika; 

towanie postaw proekologicznych;  

yrabianie poczucia współodpowiedzialności za przyrodę; 

chęcanie do segregowania śmieci; 

opiekuńczego stosunku do roślin; 

Rozwijanie umiejętności poprawnego formułowania zdań i pytań;  

narządów artykulacyjnych oraz rozwijanie słuchu fonematycznego;

logicznego myślenia; 

Rozwijanie orientacji przestrzennej; 

Rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami porządkowymi;

Rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów; 

Utrwalanie znajomości poznanych figur geometrycznych; 

Rozwijanie sprawności ruchowej; 

Łączenie muzyki z ruchem, rozwijanie wyczucia ciała i przestrzeni;

Rozwijanie umiejętności wokalnych; 

Rozwijanie sprawności manualnej i pomysłowości; 

Wzbogacenie doświadczeń plastycznych; 

 

Rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego 

dla wiosny; 

 

narządów artykulacyjnych oraz rozwijanie słuchu fonematycznego; 

porządkowymi; 

iała i przestrzeni; 



 

 
 
 
 

 

„Jaskółka, czyli ogłaszają ptaki wiosnę”
(Słowa: L. Gierwiałło, M. Bartkowicz, m

1. Po czym można poznać, że nadchodzi wiosna? 
Po radosnych trelach, wesolutkich kląskach. 
I po tym, że zima do morza ruszyła, 
rzeką popłynęła, lody rozpuściła. 
 
Ref. Ogłaszają ptaki wiosnę świergotami swym
bo jaskółka kiedy jedna wiosny nam nie czyni. x2
  

2. Mała połoninka, kopciuszek radosny, 
pliszka siwa zwinna, to zwiastuny wiosny. 
Choć to małe ptaszki, wielką czynią zmianę, 
wiosnę pilotują, wyglądamy na nie
.  
Ref. Ogłaszają ptaki wiosnę świergotami swym
bo jaskółka kiedy jedna wiosny nam nie czyni. x2 
 

3. Kiedy z dachów kapie, coraz mniej sopelka, 
czas poznaje porę właśnie po kropelkach. 
Albo kiedy bałwan na myśl o sasankach 
topi się i zmienia w małego bałwanka. 
 
Ref. Ogłaszają ptaki wiosnę świergotami s
bo jaskółka kiedy jedna wiosny nam nie czyni. x2
  

4. Żeby dostrzec wiosnę to niewielka sztuka, 
Koszałek Opałek jej się nie doszuka. 
A ty gdy uważnie przyjrzysz się przyrodzie 
to dostrzeżesz zmiany w lesie i w ogrodzie
.  
Ref. Ogłaszają ptaki wiosnę świe
bo jaskółka kiedy jedna wiosny nam nie czyni. x2

 

 

 
Piosenka 

„Jaskółka, czyli ogłaszają ptaki wiosnę”
rwiałło, M. Bartkowicz, muzyka: M. Sart, R. Obcowski

 
Po czym można poznać, że nadchodzi wiosna?  
Po radosnych trelach, wesolutkich kląskach.  
I po tym, że zima do morza ruszyła,  
rzeką popłynęła, lody rozpuściła.  

Ref. Ogłaszają ptaki wiosnę świergotami swymi,  
bo jaskółka kiedy jedna wiosny nam nie czyni. x2 

Mała połoninka, kopciuszek radosny,  
pliszka siwa zwinna, to zwiastuny wiosny.  
Choć to małe ptaszki, wielką czynią zmianę,  
wiosnę pilotują, wyglądamy na nie 

Ref. Ogłaszają ptaki wiosnę świergotami swymi,  
bo jaskółka kiedy jedna wiosny nam nie czyni. x2  

Kiedy z dachów kapie, coraz mniej sopelka,  
czas poznaje porę właśnie po kropelkach.  
Albo kiedy bałwan na myśl o sasankach  

w małego bałwanka.  

Ref. Ogłaszają ptaki wiosnę świergotami swymi,  
bo jaskółka kiedy jedna wiosny nam nie czyni. x2 

Żeby dostrzec wiosnę to niewielka sztuka,  
Koszałek Opałek jej się nie doszuka.  
A ty gdy uważnie przyjrzysz się przyrodzie  
to dostrzeżesz zmiany w lesie i w ogrodzie 

Ref. Ogłaszają ptaki wiosnę świergotami swymi,  
bo jaskółka kiedy jedna wiosny nam nie czyni. x2 

 
 
 

„Jaskółka, czyli ogłaszają ptaki wiosnę” 
uzyka: M. Sart, R. Obcowski) 



(Autor: K. Parnowska 

Pisanki, pisanki, jajka malowane, 
nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek. 

Pisanki, pisanki, jajka kolorowe, 
na nich malowane bajki pisankowe

Na jednej kogucik, a na drugiej słońce, 
śmieją się z trzeciej laleczki tańczące. 

Na czwartej kwiatuszki, a na piątej gwiazdki, 
na każdej pisance piękne opowiastki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiersz 
 

„Pisanki”  
(Autor: K. Parnowska – Różecka) 

 
Pisanki, pisanki, jajka malowane,  

e ma Wielkanocy bez barwnych pisanek.  
Pisanki, pisanki, jajka kolorowe,  

na nich malowane bajki pisankowe.  
Na jednej kogucik, a na drugiej słońce,  
śmieją się z trzeciej laleczki tańczące.  

Na czwartej kwiatuszki, a na piątej gwiazdki,  
na każdej pisance piękne opowiastki.  

 
 
 


