
Zachęcam rodziców aby w tym trudnym okresie wspólnie z dziećmi wykorzystali czas 
na wspólne wykonywanie proponowanych zadań, które umilą czas i jednocześnie 
wspomogą wrzechstronny rozwój dziecka. 

  

Zadania: 

1. Rozmowa z dziećmi na temat opowiadania Urszuli Piotrowskiej "Trampolinek szuka 
Wiosny" 

  

proponowane pytania: "Czego szukał Trampolinek?", Jakie oznaki Wiosny zobaczył?", 
"Z kim rozmawiał w czasie spaceru?" 

  

Opowiadanie i karty pracy niżej w tekście (przebiśniegi, bazie). 

Przebiśniegi i bazie można wypełnić np watą- Jest to świetna okazja do ćwiczeń 
motorycznych i sensorycznych 

  

2. Praca plastyczno – techniczna "Pani Wiosna" – Na dużym arkuszu papieru z konturem 
Pani Wiosny, dzieci wspólnie z rodzicami ozdabiają za pomocą kawałków kolorowego 
papieru, krepiny, bibuły lub innego materiału suknię Pani Wiosny. Praca wspiera i 
rozwija kreatywność, pomysłowość oraz małą motorykę. 

  

3. "Wiosenny kosz bukietów" – Dzieci ozdabiają doniczki (słoik, wazon, puszka, itp), 
np. Oklejają wałęczkami z plasteliny, kawałkami papieru kolorowego, krepiny. 
Następnie przyklejają do patyczków od szaszłyków kwiaty (kwiaty mogą być z krepiny) 

  

4. Wiosenne zagadki rozwijające logiczne myślenie. Można dodawać punkty za 
rozwiązanie zagadki co motywuje i podnosi swoją wiarę w siebie. Zagadki niżej w 
tekście. 

  

5. Wesoła zabawa z "Wiosennymi zadaniami" w załączniku pdf 

  



6. Przesyłam w załączniku karty pracy zgodnie z tematem, które doskonalą małą 
motorykę oraz wzbogacają wiedzę na temat wiosny. 

  

Mam nadzieję, że zadania spodobają się dzieciom:-) 

  

Pozdrawiam i życzę zdrowia i dużo pozytywnych sił w tym trudnym okresie:-) 

  

Anita Olszewska 

 
 

Trampolinek szuka wiosny 
Urszula Piotrowska 

 
 

Pewnego dnia Trampolinek dowiedział się, że zima spakowała walizki i wyjechała do 
swojej śnieżnej krainy. 
- I co teraz będzie? Zapytał pluszowy zajączek 
- Wiosna zajączku! - zawołał Trampolinek – Hej Hop muszę sprawdzić, czy już 
przyszła. I pobiegł na podwórko. 
Pod płotem leżały jeszcze resztki śniegu 
- Gdzie zacząć szukać Wiosny? - zastanawiał się Trampolinek 
- A ja wiem....... nie powiem – usłyszał wesoły głos 
- Kto to mówi? 
- Popatrz, to ja! 
I Trampolinek zobaczył promyk słońca, który zatańczył na śniegu i śnieg zaczął 
zamieniać się w kałuże. 
- Widzisz, tu jest już Wiosna, robi się cieplej i dni są coraz dłuższe 
- Idę na spacer – postanowił Trampolinek – Będę jej wszędzie szukał 
I poszedł, tup, tup, hopsasa. Minął domek z ogródkiem. A tam ktoś zgrabiał stare 
liście i przycinał gałązki – Dzie dobry – odezwał się Trampolinek – Co pan robi? 
- Porządki w ogródku, bo Wiosna wybiera się do mnie z wizytą, Zobacz zostawiła mi 
wiadomość 
I pokazał Trampolinkowi grządkę, na której rosły białe przebiśniegi 
- Hej Hop! Bardzo piękna wiadomość. Do widzenia! 
Poszedł dalej, hej, hop, hopsasa. Wtem nad jego głową przeleciały skowronki, jak 
pięknie śpiewały. Trampolinek wsłuchał się w melodię i też zaśpiewał: 
 
A to przecież są skowronki, 



znają bory i łąki 
Lecą na spotkanie Wiosny 
niosą dla niej śpiew radosny 
 
I w doskonałym humorze poszedł do parku. A tam na gałęzi hasał znajomy Wietrzyk. 
- Czy była tu Wiosna? 
- Tak fiuu.....fiuu....Pogłaskała wierzbowe kotki i poszła dalej 
Trampolinek roześmiał się z żartu Wietrzyka. Kotki to bazie. Wszyscy bazie znają i 
lubią. 
- Przyjdź Trampolinku, za kilka dni – zapraszał Wietrzyk. - Zobaczysz, jak w parku 
będzie pięknie i kolorowo, już się Wiosna o to postara, fiuu....fiuuu 
Trampolinek wracał zadowolony do przedszkola i układał nową piosenkę: 
 
Idzie Wiosna i od nowa 
cały świat chce pomalować 
I już wkrótce sto kolorów 
będzie w lesie i na polu, 
i w ogródku i na łące 
a pozłoci wszystko słońce 
Hej, hop, hopsasa 
 
 
Zagadki 
 
Ma czerwony dziób i nogi 
Zawsze chodzi zamyślony 
i od rana do wieczora 
szuka w trawie żab zielonych...bocian 
 
 
Kiedy topnieją na rzece lody 
i przebiśniegi zakwitają? 
Kiedy z dalekich ciepłych krajów 
do gniazd bociany powracają? 
Kiedy się rodzi mały zająć? 
W polu skowronek nam śpiewa? 
Kiedy biedronka ze snu się budzi? 
I w pąki się stroją drzewa?.......wiosna 
 
 
 
Gdy wiosna nadchodzi, 
kwiaty rozkwitają, 
one z ciepłych krajów 
do nas powracają.......  ptaki 



 
Jeden słodki na talerzu, 
drugi w liść się zmienia 
Ten, co rośnie na gałęzi, 
nie jest do jedzenia......... pączek 
 
 
 
 
 
 















 









 
 


