
14.04.2021 środa  „Wiosenne słońce” 

 

Propozycja działań z dziećmi: 

 

1. „Świeci słoneczko” – ilustrowanie ruchem treści wiersza Heleny Kruk.  

Rodzic recytuje wiersz i ilustruje jego treść ruchem a dziecko naśladuje. 

 

 

Świeci słoneczko 

 

Świeci słoneczko jasne             Uniesienie rąk i poruszanie dłońmi . 

Wieje wiosenny wiatr              Poruszanie uniesionymi rękami w prawo i lewo. 

I każdy ma ochotę                     Marsz w miejscu . 

Wędrować obie w świat. 

Grzeje słoneczko jasne,           Uniesienie rąk i poruszanie dłońmi. 

Pada wiosenny deszcz             Poruszanie palcami i opuszczanie rąk aż do przysiadu. 

Urosną śliczne kwiaty,             Powolne unoszenie się do pozycji stojącej. 

 

 

2. „Świeci słoneczko” – zabawa orientacyjno-porządkowa. 

 

Dziecko biega swobodnie. Zatrzymuje się, kiedy rodzic podnosi żółtą kartkę w górę. 

Stoi w rozkroku, unosi ręce ugięte w łokciach, zwija i rozwija piąstki – słonko wysyła 

promyki. 

 

 

3. „Tulipany” – odbijanie widelcem farby na kartce. 

 

            Potrzebne: biała lub kolorowa kartka, farby, pędzelek, widelec. 

Najpierw na kartce malujemy trawę oraz łodygi tulipanów zieloną farbą. Następnie 

pokrywamy farbą zęby widelca i przyciskamy je do kartki, aby odbić kształt kwiatu na 



łodydze. Zmieniamy farbę i odbijamy kolejne kwiaty tulipanów, dokładnie dociskając. 

Gotową pracę odstawiamy do wyschnięcia.  

Poniżej zdjęcie przykładowej pracy.  

 

 

 

 

4. "Bajka o żółtej kredce" – słuchanie utworu Agnieszki Galicy. 

 

 

Pewnego dnia Kuba wyjął z szuflady blok do rysowania i pudełko z kredkami. Wysypał 

kredki na stolik i zabrał się do rysowania. Nie zauważył, że w pudełku została jeszcze 

kredka żółta, której zrobiło się bardzo smutno. 

- Nie jestem mu potrzebna - myślała. Kuba zostawił mnie, bo pewno nie podoba mu się 



mój kolor. A tyle umiem narysować - i żółta kredka zrobiła minę kwaśną jak cytryna. 

Tymczasem Kuba narysował zieloną kredką trawę i zielone drzewko, a po chwili namysłu 

dorysował jeszcze zieloną choinkę. Zaraz potem czarną kredką narysował duży dom  

z kominem, z którego leciał czarny dym. 

Przyjrzał się swojemu rysunkowi, wziął czerwoną kredkę i narysował nią dachówki  

na dachu domu. Szarą kredką pomalował ściany, a granatową wielkie drzwi i okna. 

- Ach, jak pięknie, westchnęła żółta kredka, wychylając nosek z pudełka. Ciekawa jestem, 

co jeszcze będzie na tym obrazku. 

Kuba wziął właśnie do ręki kredkę niebieską i malował nią niebo z niebieskimi 

obłoczkami. Później brązową kredką narysował długi płotek koło domu, budę z desek i 

przy budzie brązowego, wesołego pieska. 

- Już wszystkie kredki coś narysowały - popłakiwała żółta kredka, patrząc, jak Kuba 

rysuje w zielonej trawie różowe i fioletowe kwiatki. Tylko ja nie jestem do niczego 

potrzebna. 

I właśnie wtedy Kuba zajrzał do pudełka. 

- Już myślałem, że żółta mi się zgubiła - mruknął, wyciągając kredkę. I nie mógłbym 

dokończyć swojego rysunku. 

Po chwili zza obłoczków na niebie wyjrzało wielkie słońce z żółtymi promykami,  

w oknach domu pojawiły się żółte firanki, za płotem wyrosły wysokie słoneczniki, a mała 

żółta kaczuszka przysiadła pod zielonym drzewkiem i przyglądała się brązowemu 

pieskowi. 

Ach, jaka dumna była z siebie żółta kredka. I choć starła sobie trochę nosek, cieszyła się, 

że potrafi tyle narysować. 

Pytania do opowiadania: 

- co wyjął Kuba z szuflady ? 

- dlaczego żółta kredka była smutna ? 

- dlaczego Kuba ucieszył się, kiedy znalazł w pudełku  żółtą kredkę? 

- co narysował żółta kredką ? 

 

 



5. Wiosenne kwiaty oglądanie filmiku: 

https://www.youtube.com/watch?v=GrKuD6xlb7s 

 

5. Kwiatki wykonane metodą rozcierania pasteli: 

    https://www.youtube.com/watch?v=F9SnoGwMkRw 
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