
Propozycje zabaw w domu dla dzieci 3 letnich. Grupa I  

Tydzień VII 

Karolina Dobies 

Tematyka kompleksowa: Wiosna na łące 

Wiersze do przeczytania: 

1.Słuchanie wiersza E. Stadtmüller „Zielone żabki”. 

 

Zielone żabki nad zielonym stawem 

urządziły sobie zieloną zabawę. 

W zielone się listki ślicznie wystroiły  

i w zielonej trawie walczyka tańczyły. 

A kiedy pod wieczór były już zmęczone,  

to z pasikonikiem  

zagrały... w zielone. 

 

2.Rozmowa na temat wiersza. 

•o jakich zwierzątkach był wiersz? 

•w jakim kolorze były żabki? 

•gdzie przebywały? 

•w co się wystroiły? 

•dlaczego bocian nie zobaczy ich w trawie? 

•w co zagrały z pasikonikiem? 

2. Następnie dzieci słuchają ponownie wiersza. Informujemy je, że gdy usłyszą słowa: zielone, zielonym, zieloną... i inne słowa związane z zielenią – klaszczą. 

Możemy zadać dodatkowo pytanie „Co jest zielone jak żaba?”. 

3. Jeśli mamy albumy ze zwierzętami, to pokazujemy dzieciom jak wygląda żaba. Jeśli nie to możemy pokazać zdjęcia żab z Internetu. 

Filmik ukazujący, że żaby są pożyteczne- zjadają komary. 

https://www.youtube.com/watch?v=996eWEwqqPg 

4. Zabawy logopedyczne:  



Żaba ma długi lepki język i łapie nim pokarm np. muchy – ćwiczenie logopedyczne języka. Wysuwamy język i chowamy go zginając lekko do środka, tworząc jakby 

„łopatę”, zagarniamy „muchę” do środka ust. 

Żabka musi poćwiczyć język przed polowaniem, wystawia język najdalej jak się da, a później powoli go chowa. Z minuty na minutę ruch staje się coraz szybszy. 

5. Zabawa ruchowa „Zaczarowany staw” 

Na podłodze rozłożone koła hula-hop/mały koc. Dzieci na sygnał  "Bocian idzie" skaczą do koła/koca. Koło/koc jest stawem, w którym bocian nie znajdzie żab. 

6. Zabawa matematyczna "Liczymy żabki" . 

Drukujemy maksymalnie pięć małych żabek. Jeśli nie mają Państwo drukarki to proszę wyciąć pięć zielonych kółek i powiedzieć dzieciom, że to będą wasze żabki. 

Układamy „żabki” na podłodze i prosimy by dziecko policzyło. Nie przerywamy w trakcie, gdy się pomyli. Dopiero, gdy skończy liczymy z dzieckiem jeszcze raz. Tym 

razem wraz z dzieckiem głośno liczymy i dotykamy każdej żaby.  

II wariant: Zbieramy żabki w jeden stos i prosimy dziecko, żeby położyło dwie żabki na podłodze. Potem prosimy żeby dołożyło jeszcze jedną. Prosimy by policzyło 

ile teraz jest żabek. 

7. Zabawa słuchowa: Liczymy żabki ze słuchu. 

Rodzic wyklaskuje liczbę żab, a dziecko liczy ze słuchu. Klaszczemy w umiarkowanym tempie i maksymalnie do czterech.  

Wiersze do poczytania: 

1. I. Salach „Łąka”. Poniżej wklejam treść wiersza do przeczytania. Na Wasz grupowy email (mojprzedszkolak3@onet.pl)  wyślę dodatkowo prezentację z 

ilustracjami do wiersza. Myślę, że dzieci utrwalą sobie dodatkowo nazwy niektórych owadów. 

2. Pytania pomocnicze: 

- Jakie zwierzęta występowały w wierszu? 

- Kto wyszedł z kopca? 

- Co to jest Boża Krówka? 

- Kto urządził bal na łące? 

2. Na Państwa maila również wyślę plik muzyczny z nagraniem głosów wydawanych przez żaby, pszczoły i bociana. Przed puszczeniem nagrania, prosimy dzieci, by 

uważnie słuchały. Następnie po przesłuchaniu pytamy, jakie zwierzęta były na łące. 

Następnie naśladujemy zwierzęta: 



żaba – kum, kum 

pszczoła – bzz, bzz 

bocian – kle, kle 

 Dodatkowo poniżej wklejam link do odnośnika na youtube, gdzie nagrane są bociany z bliska i klekoczą. 

https://www.youtube.com/watch?v=nZ8DJa4Oc8w 

Propozycje zabaw plastycznych: 

1. „Moja żabka”- wyklejanie sylwety żaby zieloną bibułą. 

Dzieci otrzymują pocięte paski bibuły, samodzielnie rwą je na mniejsze kawałki i samodzielnie przyklejają do kartki. Możemy poinstruować słownie. Najpierw 

smarujemy kawałek kartki(nie za duży, bo klej wyschnie), a potem przyklejamy bibułę. W przedszkolu najpierw dzieci rwą bibułę na małe kawałki, gdy mają 

jej wystarczającą ilość, wtedy dopiero zaczynają pracę z klejem. Jeśli będzie za cienko posmarowane, mówimy dziecku, że należy dołożyć kleju. Nie robimy 

nic za dzieci. Bibuła może potem się lekko odklejać, ale ważne, żeby wiedziały, że to, co zrobiły jest dobre. Jeśli dziecko ma trudność z prawidłowym 

trzymaniem kleju, kładziemy swoją rękę na jego i pokazujemy jak to zrobić. Jeśli dziecko będzie chciało dokleić więcej bibuły, to znowu zaczyna sobie ją rwać 

na małe kawałki. 

Na końcu wklejam propozycję wzoru żaby do wyklejenia. 

2. „Motylek”- malowanie puchnącymi farbami. (Jeśli nie mają Państwo mikrofalówki, to proszę użyć zwykłych farb) 

Przepis na puchnące farby  

1 łyżka mąki  

1 łyżeczka proszku do pieczenia  

0,5 łyżeczki soli  

barwniki spożywcze lub zwykłe farby  

3 łyżki wody (tak by powstała gęsta konsystencja)  

Wszystkie składniki łączymy. Powinny pojawić się bąbelki, jeśli ich nie zobaczymy, dodajemy jeszcze proszku do pieczenia i soli. Na koniec należy dodać 

barwniki. 

 

Drukujemy lub rysujemy na kartce papieru szablon motyla(na końcu dodam przykładową klorowankę) i dzieci za pomocą pędzelka malują farbami. Farba 

musi być nałożona dosyć grubo, gdyż nie będzie widać efektu. 



Następnie od razu wypiekamy kartkę w ok.40 sekundach w mikrofali. Gotowe :) 

Piosenki do nauki: 

Proponuję do nauczenia łatwą piosenkę „Jesteśmy żaby aby aby” 

"JESTEŚMY ŻABY, ABY, ABY" - piosenka 

Jesteśmy żaby, aby, aby 

jesteśmy mokre, okre, okre 

mieszkamy w błocie, ocie, ocie 

i się chowamy, gdy jest bociek. 

Jesteśmy żaby, aby, aby 

jesteśmy mokre, okre, okre 

zjadamy muchy, uchy, uchy 

i mamy bardzo grube brzuchy! 

A my bociany, any, any 

apetyt mamy, amy, amy 

wolno chodzimy, imy, imy 

lecz każdą żabę zobaczymy. 

A my bociany, any, any 

apetyt mamy, amy, amy 

a nasze dzioby, oby, oby 

na żaby mają dziś sposoby 

Etapy nauki: 

1. Najpierw dzieci osłuchują się z piosenką. 

2. Puszczamy tekst piosenki po jednej zwrotce i omawiamy go. O czym jest? 

3. Uczymy po jednej zwrotce. Czytamy każdy wers osobno i dziecko go powtarza. Każdy wers powtarzamy na początku przynajmniej trzy razy. Potem 

przechodzimy do kolejnego i następnego. Gdy dwa wersy zostały powtórzone to zaczynamy uczyć dzieci pierwszego i drugiego wersu razem. Powtarzamy 

trzy razy. Następnie znowu pojedynczo trzeci i czwarty wers, a następnie wers trzeci, czwarty również powtarzamy razem. Dopiero wtedy puszczamy 

pierwszą ćwiczoną zwrotkę i dziecko próbuje śpiewać. Puszczamy ją kilka razy dla utrwalenia słów i melodii.  



Następnie zabieramy się za drugą zwrotkę. Utrwalając ją puszczamy tylko ją, a nie od początku piosenki. Gdy zostanie utrwalone możemy puszczać 

jednocześnie i pierwszą i drugą zwrotkę. 

4. Zwrotkę trzecią i czwartą proponuję uczyć dopiero kolejnego dnia, uprzednio przypominając pierwszą i drugą. 

5. Codziennie puszczamy piosenkę raz i pozwalamy dziecku ją sobie przypomnieć, wtedy zostanie ona utrwalona. 

 

Zabawy muzyczno- ruchowe: 

1. Wiosenny wietrzyk” – uwrażliwienie na zmiany dynamiczne (wolno – szybko) zachodzące w utworze. Proponuję utwór Vivaldi Wiosna. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o 

Potrzebujemy jakiegoś koca lub większego ręcznika. Siadamy z dzieckiem na przeciwległych końcach i trzymamy mocno.  Kładziemy na koc kilka miękkich 

kolorowych rzeczy, mogą to być piankowe klocki, małe maskotki. Zadaniem rodzica i dziecka jest poruszanie materiałem w rytm muzyki. Jeśli zabawki 

wypadną to nie przejmujemy się nimi, zbieramy je później. Proponuję utwór puszczać na ok. jedną minutę. Potem powkładać zabawki na koc i dalej 

kontynuować. 

2. „Wesołe motylki” – improwizacja ruchowa do słuchanej muzyki. Włączamy wybrany utwór i poruszamy chustą, apaszką, dłuższym paskiem bibuły w rytm 

muzyki. Dzieci mogą same wymyślać własne sekwencje ruchów, ale również możemy robić to też my, a dzieci będą po nas powtarzać.  

 Proponuję utwór Edvard Grieg- Poranek 

https://www.youtube.com/watch?v=E7gdm0YLx6c 

3. Piosenka do tańczenia. 

Poniżej wklejam link do swobodnego, szybkiego tańca. Puszczamy dzieciom muzykę i pozwalamy im wyrazić siebie poprzez ruch. 

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 


