
I dzień wiosny nie tylko z Marzanną



I DZIEŃ WIOSNY
To dzień szczególnie ważny
nie tylko na świecie, ale także
w społeczności szkolnej. 

21 MARCA 
rozpoczyna się
kalendarzowa wiosna.   

20 MARCA 2022 roku
rozpoczyna się astronomiczna wiosna.
Przypada ona w dniu równonocy
wiosennej, który zmienia się co kilka
lat. 



WAGARY
potocznie: dzień opuszczony
w szkole, bez zgody rodziców. 

sjp.pl

Ale to ciekawe!
21 marca 
to także 
DZIEŃ WAGAROWICZA



Co robić z uczniami,
aby uczcić ten ważny

dzień?



Na początek
Wiosna w sali



OZDOBY NA OKNA
Okna, przez które ogląda się świat,
zawsze warto ozdobić. 
Dekoracje nie powinny jednak
zasłaniać dużej części okna, a tym
samym zabierać zbyt wiele światła.
Warto planować proste ozdoby, które
uczniowie będą mogli samodzielnie
wykonać i przymocować. 



MALOWANIE BIBUŁĄ
Ta "brudna" praca plastyczna daje
uczniom dużo radości. Kawałki bibuły
nakłada się na mokrą kartkę. Następnie
czeka, aż trochę przeschną i zdejmuje. 
Warto wykorzystać do tej pracy
miseczki z wodą i gąbki. 
Uwaga! Brudne ręce gwarantowane!



GALERIA WIOSENNYCH PRAC
Kartki pomalowane bibułą można
wykorzystać, jako tło do wiosennych
prac plastycznych. 
Tło może być w kolorach zieleni, ale też
w dowolnych wybranych przez dzieci
barwach.  



Marzanna, czyli
polskie tradycje



MARZANNO, MARZANNO
Ty zimowa Panno! 
Topienie kukły symbolizującej zimę 
w rzece lub morzu jest już coraz rzadziej
kultywowaną tradycją. Wrzucanie jej do
wody jest widziane jako zaśmiecanie. 
Aby jednak uczyć dzieci tradycji, można
w szkole zorganizować wiosenną
paradę. Uczniowie i nauczyciele idą
korytarzami kolorowo ubrani. Śpiewają,
hałasują i grzechoczą, aby odstraszyć
zimę! Niosą kukły, które symbolicznie
"wrzucają" do papierowej rzeki!



Zwiastuny 
wiosny



POWRACAJĄCE PTAKI
Jedną z oznak nadchodzącej wiosny są ptaki.
Warto o nich pamiętać przygotowując zajęcia 
o wiośnie. 
Dobrym pomysłem jest stworzenie Klasowego
Albumu Ptaków. 
Uczniowie poznają nazwy ptaków żyjących 
w Polsce. Wykonują ilustracje i krótkie opisy,
które umieszczane są na kolejnych stronach
albumu. 
Tak wykonaną książkę warto wyeksponować 
w sali, aby dzieci miały do niej stały dostęp. 



JAKIE ZNASZ PTAKI?
Nazwy ptaków można wypisać w inny
niż zwykle sposób wpisując je w kontur
ptaka. Taka notatka na pewno będzie
dla dzieci ciekawa i umieszczą w niej
wiele nazw. 



Wiosenne 
pisanie



WIOSENNA MAPA MYŚLI
Prosta mapa myśli lub notatka
wizualna, gdzie tekst łączony jest 
z drobnymi ilustracjami to dobry
pomysł na rozpoczęcie zajęć o wiośnie
lub podsumowanie i utrwalenie
zdobytej wiedzy. 
Notatkę można wykonać w oparciu 
o materiały filmowe i teksty o wiośnie. 

W trakcie czytania lub oglądania
uczniowie notują na bieżąco. 



LIST OD WIOSNY 

Pisanie listów to sztuka, która powoli odchodzi
do lamusa. Ręcznie pisane, piękne karty zostały
zastąpione prze e-maile i smsy. 
Ucząc dzieci pisania listów należy zatroszczyć
się o stowrzenie sytuacji, która nada pisaniu
sens. 

Pewnego dnia wchodząc do sali - uczniowie
znaleźć mogą zaadresowany do nich LIST od
WIOSNY z prośbą o odpisanie. 



LIST DO WIOSNY 

W otrzymanym liście uczniowie otrzymują
prośbę, aby odpisali Wiośnie, napisali jej, co 
u nich słychać, czy są gotowi na jej przyjście. 
Można zapytać, czy już zauważyli, że się zbliża. 

Takie pisanie nabiera sensu, rozwija
umiejętności polonistyczne, wyobraźnię 
i pozwala przenieść się w bajkowy świat!



Wiosenne 
czytanie



PORTRET WIOSNY

Czytanie ze zrozumieniem warto rozwijać u dzieci
poprzez czytanie wierszy. 
Wiersz o wiośnie, w którym znajdziemy jej opis
jest doskonałą okazją do sprawdzenia, jak
uczniowie radzą sobie z rozumieniem tekstów. 
Niezbędne jest oczywiście wykonanie portretów
wiosny na podstawie tekstu. Taka praca 
w grupach to doskonała okazja na przywitanie tej
pięknej i radosnej pory roku. 



Poszukiwanie 
wiosny



WIOSENNE POLOWANIE
Każda pora roku zasługuje na szukanie jej na świeżym  
powietrzu. 
Spacery i odkrywanie świata to najlepsza okazja do
rozumienia świata. Dziecięce obserwacje pomagają
im lepiej zrozumieć otoczenie, uczą uważności i
spostrzegawczości. 
Pomysły na gry typu "Wiosenne polowanie" po
angielsku znajdziesz wpisując w wyszukiwarce
"Scavenger hunt". 



Nauczycielka, edukatorka i podróżniczka. Twórczyni kanału      
 z filmami edukacyjnymi Nauka w plecaku. 
W pracy z dziećmi stawia na aktywność i swobodę wyrażania
siebie. Szkoła i nauka to wielka przygoda, która pozwala
odkrywać świat, badać go i doświadczać. 
W trakcie zajęć niezbędnym elementem są doświadczenia,
eksperymenty, spacery i samodzielne działanie. 
Zachwyca się pięknem świata razem z uczniami i odkrywa          
z nimi reguły, które nim rządzą. Sabina Piłat

Nauka 
w plecaku




