
 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: 

POWROTY PTAKÓW 

TEMAT DNIA: 

WIOSENNE PRZYSŁOWIA 

 
1. „Spłoszone wróble” - zabawa z elementem biegu. 

Dzieci - wróbelki biegają w różne strony, rękoma naśladują latanie. Spłoszone przez miauknięcie 

kota (głosem naśladuje Rodzic) ustawiają się pod ścianą lub szafkami. Gdy kota już nie słychać 

wróbelki biegają dalej.  

 

2. Muzyka – śpiewanie i ilustrowanie ruchem piosenki pt.: ”Deszcz” Marii Zofii 

Tomaszewskiej 

Słońce nam świeciło /obie ręce uniesione w górę/ 

piękny to był dzień /obrót dookoła własnej osi/ 

Chmurka nadleciała /poruszanie obiema rękoma uniesionymi w górę/ 

i grzmot huknął gdzieś /tupnięcie/ 

Wzięłam parasolkę i kalosze też /naśladujemy jak bierzemy do ręki parasolkę i pokazujemy na 

kapcie – kalosze/ 

i wybiegłam na ten deszcz /bieg w miejscu/ 

 

Słońce nam świeciło /obie ręce uniesione w górę/ 

piękny to był dzień /obrót dookoła własnej osi/ 

Chmurka nadleciała /poruszanie obiema rękoma uniesionymi w górę/ 

i grzmot huknął gdzieś /tupnięcie/ 

Wziąłem parasolkę i kalosze też /naśladujemy jak bierzemy do ręki parasolkę i pokazujemy na 

kapcie – kalosze/ 

i wybiegłem na ten deszcz /bieg w miejscu/ 

 

Deszczyk kapie równiusieńko kap, kap, kap /pokazujemy rękoma/ 

idę cicho cichuteńko tap, tap, tap /trzy kroki w miejscu/ 

chociaż jestem taka duża hop, hop, hop /trzy podskoki obunóż/ 

lubię biegać po kałużach /bieg w miejscu/ 

chlap, chlap, chlap /trzy kroki w miejscu z mocnym uderzeniem stopami o podłogę/ 

Deszczyk kapie równiusieńko kap, kap, kap /pokazujemy rękoma/ 

idę cicho cichuteńko tap, tap, tap /trzy kroki w miejscu/ 

chociaż jestem taka duża hop, hop, hop /trzy podskoki obunóż/ 

lubię biegać po kałużach /bieg w miejscu/ 

chlap, chlap, chlap /trzy kroki w miejscu z mocnym uderzeniem stopami o podłogę/ 

Marsz dookoła dywanu przy muzyce z jednoczesnym wznoszeniem się na palcach i unoszeniem 

ramion.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tKlYYfsUGl8&list=PLMsX3EdSBr4aQT8uYkBAkdkYzsPk5s

8bH&index=3 

 

3. Słuchanie piosenki pt.: „Marcowa pogoda”. Słuchanie piosenki ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na przysłowia. Podczas słuchania piosenki, kiedy pojawi się przysłowie Rodzic cicho 

gra na dzwoneczku.  

 

Marcowa pogoda  

Raz słońce, raz woda 2 x  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tKlYYfsUGl8&list=PLMsX3EdSBr4aQT8uYkBAkdkYzsPk5s8bH&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=tKlYYfsUGl8&list=PLMsX3EdSBr4aQT8uYkBAkdkYzsPk5s8bH&index=3


 

 

W małej, brudnej kupce śniegu 

Rośnie kilka przebiśniegów. 

Zima w góry już ucieka 

Wiosna w przedpokoju czeka 

 

A na świętego Grzegorza 

Zima już idzie do morza. 

 

Marcowa pogoda  

Raz słońce, raz woda 2 x 

 

Marzec to jest miesiąc taki 

W którym przylatują ptaki. 

Bocian już do gniazda leci 

obserwują boćka dzieci. 

 

Gdy na Józefa pięknie 

Zima niedługo pęknie. 

 

Marcowa pogoda  

Raz słońce, raz woda 2 x 

 

Słonko grzeje bardzo mocno 

Już na drzewach pączki rosną 

A gdy w marcu ciągle pada, 

To rolnikom wtedy biada. 

 

Gdy zegarki przestawimy 

dłuższym dniem się nacieszymy.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=eEbNSIGgciw&list=PLMsX3EdSBr4aQT8uYkBAkdkYzsPk5s

8bH&index=11 

 

 

4. Prosimy Rodziców o wyjaśnianie przysłów ludowych. 

• „W marcu jak w garncu”. 

• „A na świętego Grzegorza, zima już idzie do morza” 

• „Gdy na Józefa pięknie, zima niedługo pęknie.” 

• „A gdy w marcu ciągle pada, to rolnikom wtedy biada.” 

• „Marzec to jest miesiąc taki, w którym przylatują ptaki.  

• „Gdy dzika gęś w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa”. 

• „Gdzie bocian na gnieździe siedzi, tam piorun nie uderzy.” 

• „Jak kukułka przyleci na suchy las, to będzie głodny czas, a jak zakuka w zielonym gaju - 

spodziewaj się urodzaju.” 

• „Jak przylecą bociany - pierwszy zagon zorany.” 

• „Jedna jaskółka nie czyni wiosny.” 

• „Kiedy się jaskółka zniża - deszcz się zbliża.” 

• „Kos gwiżdże na jedlinie - jutro nas deszcz nie minie.”  

 

5. „Wysoko – nisko” – zabawa ruchowa. 

Dzieci poruszają się po sali w rytm muzyki. Gdy muzyka ucichnie, na hasło:- Wysoko! dzieci stają 

na palcach, na komendę: Nisko!wykonują przysiad podparty. 

https://www.youtube.com/watch?v=eEbNSIGgciw&list=PLMsX3EdSBr4aQT8uYkBAkdkYzsPk5s8bH&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=eEbNSIGgciw&list=PLMsX3EdSBr4aQT8uYkBAkdkYzsPk5s8bH&index=11


 

 

6. Prosimy o wykonanie ćwiczenia. 

 

  


