
3,4 latki (grupa II) – propozycje zabaw na okres 27.04-30.04.2020r. 

„Wiosenne niespodzianki” cz.3 

1.”Wiosenne zabawy”- zestaw zabaw ruchowych 

 „Samochody”- dzieci są samochodami, które jada na wiosenną wycieczkę; naśladują 

jazdę. Kiedy zobaczą podniesiona czerwoną kartkę- zatrzymują się w miejscu; gdy 

zobaczą zieloną- jadą dalej. Utrwalamy w ten sposób zasady ruchu drogowego, 

 „Kwiatki”- dzieci spacerują naśladując zrywanie kwiatów. Gdy dorosły prosi, aby 

dzieci pokazały „Kwiatki”, unoszą wysoko ręce do góry i próbują przez chwilę stanąd 

na palcach, 

 „Żabki”- dzieci są żabkami i naśladują ich ruchy skokami. Na umówiony sygnał np. 

klaśnięcie – chowają się przed bocianem. Zwijają się w jak najmniejszy „kłębuszek”. 

 „Zabawa żabek”- dzieci- żabki dowolnie skaczą. Gdy usłyszą wołanie „żabki do domu”, 

wskakują w wyznaczone wcześniej miejsce (n. kanapa, dywan, miejsce przy oknie,), 

 „Świeci słonko- pada deszcz”- dzieci spacerują np. z gazetami,  klockiem, parasolem 

(wykorzystujemy, to co mamy  w domu) trzymając je w wyprostowanych rękach nad 

głową, bo „pada deszcz”. Gdy dzieci usłyszą hasło „Świeci słoneczko”- kładą przyrząd 

na podłodze i poruszają się tak, aby go nie dotknąd, 

 „Zabawy z…”-  (wykorzystujemy powyższą rzecz, tj, klocek, gazetę, parasol,). Dziecko 

kładzie przed stopami i wykonuje kolejne polecenia: obiegnij (gazetę) 2 razy, 

przeskocz obunóż do przodu, spróbuj przeskoczyd do tyłu, stao tak, aby znalazła się 

między twoimi nogami, ustao na (gazecie), przykucnij przed, itp. 

 „Marsz’- maszerujemy trzymając rzecz. Zwracamy na wyprostowane plecy. Można 

włączyd muzykę do marszu (odnośnik przesłałam wcześniej). 

Zachęcam, aby w zabawach ruchowych uczestniczyli wszyscy domownicy. Zabawy możemy 

powtarzad nawet każdego dnia, a dodatkowo dołączad do nich proponowane wcześniej. 

2.”Pszczółka”- osłuchanie z wierszem J. Straburzyoskiej 

Była sobie pszczółka mała, 

która wciąż się na głos śmiała, 

Cha, cha, cha! 

Kładła nektar do dzbanuszka, 

który trzymała za uszka: 

Cha, cha, cha! 

Uzbierała, poleciała, 

w ulu miodek doprawiała, 

Cha, cha, cha! 



 

 Zagadka: Kto to krząta się na kwiatach. 

                 ciągle brzęczy, ciągle lata?  

                 W ulu miodek produkuje, 

                 który bardzo ci smakuje. (pszczoła) 

 Porozmawiajmy z dziedmi pokazując im obrazek pszczoły. Zachędmy dzieci do 

samodzielnych wypowiedzi lub wspomóżmy ich pytaniami: jakie kolory ma pszczoła, 

gdzie ma paski, gdzie są skrzydła i do czego służą, itp. 

 Zabawa ruchowa „Pszczółki”- dzieci dowolnie biegają naśladując pszczoły (drobny 

bieg, dłonie na ramionach wykonują ruchy skrzydełek) i wydają dźwięk bzyczenia 

„bzzzzzz”. Na hasło „pszczółki do domu”- przybiegają w wyznaczone wcześniej 

miejsce 

 Przeczytajmy dzieciom wiersz 

 Przykładowe pytania dotyczące treści wiersza 

-Kto lata nad łąką? 

-Co zbierała pszczoła? 

-Po co pszczołom nektar? 

-W co zbierała nektar? 

-Gdzie mieszka pszczoła/ 

-Co jeszcze wciąż robiła pszczoła?” 

-Do czego człowiek wykorzystuje miód? 

 Powtórne czytanie wiersza i naśladowanie przez dzieci śmiechu pszczoły, 

 Powtórne czytanie wiersza i próba zilustrowania przez dzieci treści ruchem (pokaz 

czynności) 

 Powtórne czytanie wiersza, ale z pauzami, tak, aby dzieci uzupełniały jego fragmenty, 

np. „Była sobie…… 

        Która wciąż się na głos się…. 

        Cha……. 

       Kładła nektar do…… 

       Który trzymała…… 

       Cha…… 

       Uzbierała,…… 

       w……miodek……. 

       cha….. 

Jeśli dzieci będą zainteresowane dwiczenie można powtórzyd w innym układzie dopowiedzeo. 



 
 



 



3.”Wesołe pszczółki” – teatrzyk sylwet wg J. Wybieralskiej 

 

 

My jesteśmy pszczółki małe,   

Stroje mamy doskonałe, bzzzzzzzzzzz 

Czarne pasy, żółte brzuszki,  

My jesteśmy łakomczuszki, bzzzzzzzzzzz 

 

A na głowie czułki mamy,  

Nimi kwiatki dotykamy, bzzzzzzzzzzz 

Pyłek z kwiatków przenosimy,  

Każdy kwiatek zapylimy, bzzzzzzzzzzz 

 

Tu wskoczymy, coś zbierzemy, przerobimy, 

I z nektaru miód zrobimy,  bzzzzzzzzzzz 

A jak trzeba, to żądlimy,  

Przed atakiem się bronimy,  bzzzzzzzzzzz 

 

Takie małe z nas owady,  

Człek by bez nas nie dał rady  bzzzzzzzzzzz 

Wszystkim miodek polecamy,  

Bo dla ludzi go zbieramy, bzzzzzzzzzzz 

 

 Proponuję przygotowad sylwety pszczół (mogą byd wycięte z zamieszczonej poniżej 

propozycji, ale również mogą to byd pluszaki pszczół, czy inne dziecięce zabawki lub 

dowolnie wykonane przez dorosłego np., z rolki po papierze toaletowym). Istotna jest 

ilośd owadów, 4 pszczoły, tak, aby każda zwrotkę inna pszczoła prezentowała. 

 Przypomnijmy wspólnie wcześniejszy wiersz „Pszczoła” 

 Zaprośmy dzieci do teatrzyku. Proponuję, aby na każdą zwrotkę wlatywała nowa 

pszczoła, prezentowała tekst. Można za każdym razem zmieniad barwę głosu, tak, aby 

bardziej zainteresowad dzieci. Po zakooczeniu prezentacji każdą z pszczół można  

ustawid przy rysunku ula. Podczas wypowiadania dźwięku pszczoły „bzzzzz”, 

zachędmy dzieci do naśladowania oraz poruszajmy sylwetą, tak aby dziecko wodziło 

za jej lotem wzrokiem. 

 Pytania dotyczące treści teatrzyku 

-jakie stroje mają pszczółki? 

-co mają na głowie? 

-czego dotykają czułkami? 

-co pszczoły przenoszą z kwiatów? 



-co pszczoły robią z nektaru? 

-Jak się bronią pszczoły? 

-dla kogo pszczoły robią miodek? 

-jakie miny (nastrój) mają pszczoły? 

-ile jest pszczół? 

-gdzie mieszkają pszczoły? 

 Zabawa naśladowcza treśd teatrzyku. Dorosły wypowiada polecenia, a dzieci 

swobodnie je naśladują, np. 

-pszczółki latają i bzyczą, 

-pszczółki to łakomczuszki, 

-pszczółki mają czułki, 

-pszczółki dotykają czułkami kwiatków, 

-pszczółki żądlą, itp. 

 Dwiczenia w liczeniu: ustawmy sylwety pszczół w szeregu, rzędzie, kole, i za każdym 

razem poprośmy dziecko, aby policzyło ile jest pszczół. Zwracamy uwagę na liczenie 

ze zrozumieniem czyli dziecko wymieniając liczebnik dotyka sylwety. Na zakooczenie 

pytamy ile jest pszczół? Jeśli dziecko nie wie wspomagamy jego odpowiedź. 

 zabawa w teatr – pozwólmy dzieciom pobawid się sylwetami. Niechaj bawią się 

dowolnie wymyślając sytuacje lub wykorzystują prezentowany teatrzyk. Zachęcam 

również do wspólnej zabawy wszystkich domowników.  

 Wielozmysłowe poznanie miodu – jeśli dziecko nie ma uczulenia, to popróbujcie 

wspólnie miodu. Niech dziecko określi jak smakuje, jak wygląda, a nawet jak go czuje 

dotykając palcami 

 

4.”Bawimy się plasteliną”- lepienie dowolne 

 Przypomnienie zasad zabawy plasteliną (dzieci dobrze je znają) – trzeba dobrze 

wygnieśd, wyrobid, tak aby plastelina była miękka, ciepła. 

 Propozycja pracy – przypomnijmy dzieciom o czym ostatnio rozmawiamy: wiosna, 

kwiaty, owady, pszczoły, pogoda wiosenna. Zaproponujmy dzieciom ulepienie z 

plasteliny czegoś, co chciały by bardzo pokazad, o czym myślą, co chcą, o czym marzą, 

a może cos wiosennego. Dzieci same zdecydują o wyborze tematu pracy. Po 

wykonaniu pracy dzieci na pewno powiedzą co ulepiły. Pamiętajmy pochwalid pomysł 

dziecka, a później ustawmy ulepiankę w widocznym miejscu. Proponuję również, aby 

rodzice także wykonali swoją pracę. 

 Przed przystąpieniem do zabawy plasteliną rozruszajmy paluszki zabawą paluszkową 

„Całuski” lub „Latają paluszki” (tekst i opis we wcześniejszych propozycjach) 

 

 



5.”Wiosenne melodie”- zabawy muzyczno- słuchowe 

 Przypomnijmy wspólnie piosenkę „wiosenna poleczka”, a może dziecko zaśpiewa ją 

już indywidualnie, 

 Porozmawiajmy o wiośnie: kwiaty, owady, pogoda. 

 Zabawa w muzykę- wykorzystajmy gazety i puste butelki .  

Wiatr- poruszanie gazetą, 

Deszcz- pukanie palcami w butelkę, 

Pszczoła- przesuwanie palcami po butelce 

Kwiat- dmuchanie w otwór butelki 

Pozwólmy również dzieciom na dowolne propozycje 

 Propozycja zabawy muzyczno- ruchowej „Pszczółka śpi w ogrodzie” 

https://www.youtube.com/watch?v=O-qZO2Pfzxc 

 

Pszczółka śpi w ogrodzie 

Raz, dwa, trzy, 

My dokoła niej chodzimy 

i się wcale nie boimy 

Raz, dwa, trzy 

Pszczółka się zbudziła 

Raz, dwa, trzy 

nóżką poruszyła 

Raz, dwa, trzy 

Kogo dotknie mała pszczoła 

Musi taoczyd z nią dokoła 

Raz, dwa, trzy 

 

-posłuchajmy wspólnie zabawy, 

-zaprośmy do zabawy wszystkich domowników (im nas więcej, tym ciekawsza 

zabawa), 

-zabawa zgodnie z tekstem piosenki, 

 Zabawa przy utworze „Wiosna” A. ViValdi- przy muzyce dzieci dowolnie się poruszają 

(interpretują ją ruchem), na ciszę w muzyce zatrzymują się i rytmicznie klaszczą i 

wypowiadają słowo: wiosna, pszczoły, kwiaty, słooce 

 

6.Inne propozycje zabaw 

 „Gdzie jest pszczoła?”- umieszczamy sylwetę pszczoły w stosunku do rysunku ula lub 

wykonanego z rolki po papierze toaletowym, i pytamy dziecko „gdzie jest pszczoła?. 

Dziecko ma podad odpowiedź stosując zwroty: na, pod, obok, nad, za,; inna wersja to 

dorosły buduje zdania, a dziecko manipuluje sylweta pszczoły. 

https://www.youtube.com/watch?v=O-qZO2Pfzxc


 „Poznajemy wiosnę”- pokażmy, pooglądajmy z dziedmi nowalijki (szczypiorek, 

pietruszkę, rzeżuchę, rzodkiewkę), nazwijmy. Dajmy dzieciom poznad je wieloma 

zmysłami” dotyk, wzrok, węch, smak. Niech dzieci podejmą próbę opisu odczud.  

 „Zaczarowany woreczek”- umieśdmy w woreczku poznane wcześniej nowalijki. 

Zadaniem dziecka jest rozpoznad i nazwad nowalijkę po dotyku i dopiero wtedy wyjąd 

ją z woreczka. 

 „Smaki wiosny”- dziecko rozpoznaje po spróbowaniu (ma zamknięte oczy) i nazywa 

nowalijkę. 

 Zachęcam do wspólnego zasadzenia cebulki na szczypior, wysiewu sałaty w doniczce 

 „Wiosnę czud w powietrzu”- dzieci kładą się na dywanie. Nabierają powietrze nosem, 

aż poczują, że ich brzuszki „rosną”. Wyobrażają sobie przy tym różne wiosenne 

zapachy. Później spokojnie wypuszczają powietrze buzią, aż brzuch bardzo powoli 

opadnie. 

 

 



 
 

 

 

 


