
Temat : Wiosenne kwiaty 

 

1. „Kwiatowy detektyw”- podczas spacerów, drogi do szkoły rodzic prosi dziecko, by obserwowało 

otoczenie w poszukiwaniu kwiatów. Gdy dziecko odnajdzie kwiat ma za zadanie zapamiętać jak 

najwięcej szczegółów kwiatu. Następnie w domu wspólnie z rodzicem próbują odszukać informacje 

na temat odnalezionego  kwiatka w Internecie lub encyklopedii. Zadanie to ćwiczy spostrzegawczość, 

koncentrację uwagi oraz rozbudza ciekawość poznawczą.  

2. „Kwiatowa matematyka”- zabawa ta może być przeprowadzona w dwóch wersjach: 

a) łatwiejsza- dla młodszych dzieci- do zabawy potrzebne będą nakrętki od butelek najlepiej w kilku 

kolorach. Rodzic mówi jak wygląda kwiat (np. kwiat ma niebieski środek, dwa płatki żółte, dwa 

czerwone). Zadaniem dziecka jest ułożenie nakrętek według wskazań słownych. Dziecko może 

również porównywać liczbę płatków w kwiatkach i przeliczać płatki.  

Trudniejsza- rodzic tworzy zadania matematyczna o kwiatkach. Zadaniem dziecka jest dokonanie 

obliczeń w pamięci.  

Ćwiczenia te wspierają umiejętności matematyczne.  

3. „Popcornowy  kwiat bzu” ( pomysł zaczerpnięty z bloga Moje dzieci kreatywnie)  - do zabawy tej 

potrzebny będzie klej, trochę popcorn,  farby i kartka papieru oraz bibuła. Na początku dziecko 

maluje gałąź , następnie klejem malujemy cześć kartki i przyklejamy gęsto popcorn. Gdy popcorn 

wyschnie malujemy go fioletową farbą i doklejamy liście z bibuły. Zabawa ta rozwija kreatywność, 

twórczość oraz ćwiczy umiejętności manualne.  

4. „Kwiatowe zapachy”- do zabawy tej potrzebne będą z dwa lub trzy rodzaje kwiatów ( możemy je 

zebrać w ogrodzie, parku lub na łące). Zadaniem dziecka będzie odgadnięcie nazwy kwiatu po 

zapachu. Ćwiczenie to rozwija zmysł powonienia.  

5.” Kwiatowe rysowanki”- na kartce papieru rodzic rysuje wybrany kształt( może to być koło, kreska, 

łezka, itp.).  Zadaniem dziecka jest dorysowanie elementów tak by powstał kwiat. Zabawa ta rozwija 

umiejętności twórcze i grafomotorykę.  

6. „Ile motylków siadło na kwiatku” -  zadaniem dziecka jest usłyszenie i przeliczenie dźwięków. 

Rodzic pociera palcami o palce ( umawiamy się z dzieckiem, że to dźwięk skrzydeł motyla). Aby 

dziecko bardziej się skupiło na dźwiękach rodzic prosi je o zamknięcie oczu. Zabawa ta ćwiczy 

percepcje słuchową.  
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