
Propozycje zabaw dla dzieci na okres 04.05 – 08.05/2020r. 

Grupa: II  3-4-latki 

Tematyka kompleksowa: ,,Wiosna na łące” 

,,Na wiosennej łące” -zestaw zabaw ruchowych. Propozycje zabaw: 

 ,,Jestem słoocem ‘’.Dzieci w pozycji kucznej, głowy schowane , powoli podnoszą się. 

Następnie rozprostowują ręce, nogi, tułów, wyciągają ramiona w górę. Przechodzą 

kilka kroków i znów wracają do pozycji kucznej. 

 ,,Skrzydło motyla”. Dzieci falują chusteczką, apaszką czy kartka papieru. 

 ,,Motyle i bąki”. Na dywanie (na trawie) dzieci, rodzice poruszają się swobodnie. Na 

dźwięk np.: grzechotki dziewczynki (motyle) biegają po trawie i machają rączkami. 

Chłopcy (bąki) chodzą sfruwają do uli (miejsce wyznaczone w pokoju).  

 ,,Mrówki budują mrowisko” . Na dywanie dzieci mrówki chodzą na czworakach w 

różnych kierunkach. Następnie siadają i odpoczywają. 

 ,,Bociany”. Dzieci chodzą unosząc wysoko kolana, na sygnał słowny ,,żabka” stają na 

jednej nodze i rozkładają w bok ręce. 

 ,,Żaby” . Dzieci biegają w różnych kierunkach. Na sygnał ,,bocian” skaczą w różnych 

kierunkach i naśladują kumkanie. 

Rozmowa z dziedmi na temat tego, która z zabaw była najbardziej atrakcyjna, co było 

łatwe, trudne, itp. 

Zachęcam, aby w zabawach ruchowych uczestniczyli wszyscy domownicy. Zabawy 

możemy powtarzad nawet każdego dnia, a ponadto utrwalad wcześniej proponowane 

zabawy ruchowe. 

,,Bocianie, bocianie” – słuchanie wiersza B. Formy 

Bocianie przybyłeś dziś do nas 

witają cię dzieci i łąka zielona. 

Dostojnie twe nogi stąpają po trawie, 

czarno – białe pióra w słoocu lśnią ciekawie. 

Tak jak ty wysoko nogi unosimy, 

Kle, kle zaśpiewamy z tobą bodku miły. 

Bocianie, bocianie przybyłeś dziś do nas 

Kle, kle, kle, kle,    kle, kle, kle, kle 



Mama pyta jaka jest pora roku. 

Odwołanie się do wiadomości na temat przylotu ptaków. Rozmawiamy z dziedmi w 

oparciu o tekst wiersza z wykorzystaniem obrazka bociana: 

 

Zachęcamy dzieci do samodzielnych wypowiedzi lub wspomagamy pytaniami. 

 

  

 

 

- np.  

- Kto przybył do nas? 

- Kto powitał bociana? Itd., 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://buwlog.uw.edu.pl/tag/bocian&psig=AOvVaw02TJXVaT2vcGNpnKSFnEHE&ust=1588592481008000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPD5qajOl-kCFQAAAAAdAAAAABAD


Omówienie wyglądu bociana : jakie kolory ma bocian, jak wyglądają nogi i dziób bociana 

(ptasie cechy) oraz zwyczajach.  

Zabawa ortofoniczna. Dzieci powtarzają sylaby: kle, kle, kle, kle .Mogą śpiewad. 

 

Zabawa ,,Bocian i żaby”.  Mama jest bocianem, dziecko to żaba, która skacze po łące 

(dywanie) przy dźwiękach bębenka. Na przerwę muzyczną wskakują do stawu (miejsce 

wyznaczone n dywanie. 

 

,,Bocian” – praca plastyczna z wykorzystaniem kół orgiami i kredek. 

- nawiązanie do obrazka przedstawiającego bociana – przypomnienie wyglądu. 

- naśladowanie odgłosów: kle, Kle, kle (zw. uw. na tempo: wolno – szybko), 

- dwiczenia oddechowe z wykorzystaniem piórek. Rodzic przygotowuje papierowe piórka 

różnej długości (w kolorze białym lub biało – czarne jak u bociana). Dzieci porównują ich 

długośd, kolor. Następnie  biorą do ręki papierowe piórko i dmuchają na nie 

naprzemiennie, raz mocno, raz słabo.  

Rodzic przygotowuje trzy różniące się średnicą koła. Nakleja na kartkę papieru dwa koła 

oddalone od siebie o 6 – 7 cm (największe i najmniejsze), tworząc sylwetę bociana. Zgina 

średnie koło, nakleja na największe, tworząc skrzydło. Dorysowuje dziób, kooczyny i oko. 

Dziecko obserwuje czynności dorosłego. Następnie wspólnie jeszcze raz wykonują 

zadanie. Dziecko może rysowad  palcem po dywanie, w powietrzu duże i małe koła 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/bocian-bialy&psig=AOvVaw13QJZquLbaAARm4BJEM6WF&ust=1588590662948000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNi9gcTHl-kCFQAAAAAdAAAAABAI


Zabawa ,,Bocian” - naśladowanie odgłosów: kle, kle, kle (zw. uw. na tempo: wolno – 

szybko).  

 

,,Kle, kle bodku” zabawy muzyczno - ruchowe 

Rodzic zachęca dziecko do wysłuchania piosenki ,,Kle , kle bodku…”.  

https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM 

Rodzic porozmawia z dzieckiem na temat treści piosenki. Przykładowe pytania: 

- Kto przyleciał do nas na wiosnę? - Co będzie jadł bocian na śniadanie? 

Powtórne słuchanie piosenki i zilustrowanie przez rodzica i dzieci  treści piosenki ruchem 

(pokaz czynności). 

Zabawa ,,Bociany”. Dziecko wraz z dorosłym biega po sali, naśladując ruchy bociana, na 

słowa ,,bociany” ustawia się na środku dywanu, mówiąc kle, kle, kle. Następnie chodzi jak 

bocian zgodnie z podanym rytmem: wolno – szybko. 

Zapraszamy do zabaw wszystkich domowników. 

 

,,Owadzie zwyczaje” – praca z obrazkiem przedstawiającym wiosenną łąkę 

Dziecko poproszone przez rodzica ogląda obrazek przedstawiający wiosenną łąkę.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/230687-wiosenna-%C5%82%C4%85ka&psig=AOvVaw34a0nxfQNU-GoFvq4H8EW9&ust=1588592656898000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjQjIfPl-kCFQAAAAAdAAAAABAE


Zachęcamy  dziecko do samodzielnych wypowiedzi lub ukierunkowujemy je  pytając jakie 

zwierzęta widzi na obrazku – rozpoznaje i nazywa. Zwracamy uwagę na prawidłowe 

artykułowanie głosek.  Prosimy o przeliczenie mieszkaoców łąki na obrazku: ile motyli, 

biedronek. Gdzie jest żabka.  Pytamy o wszystkie owady.  Zachęcamy do określania, gdzie 

znajduje się np.: motyl ( na listku).  

 

Zabawa ,,Motylek” (może byd inny owad wybrany przez dziecko) – dwiczenia analizy i 

syntezy wzrokowej. Proponuję przygotowad sylwetę motyla. Pociąd ją na 3-4 części. 

Następnie prosimy, aby dziecko ułożyło z części obrazek motyla (puzzle) i nakleiło na kartkę 

papieru. 

Następnie prosimy dziecko by ustawiało sylwetę motyla wg polecenia dorosłego, np. nad 

głową, na stopie, pod kolanem. Dalsze propozycje składa dziecko.  

 

,,Żabka” – malowanie farbą plakatową. 

 

Zagadka (dziecko rozwiązuje zagadkę). 

 

Czasem przez dzieo cały prawie, 

cicho siedzi w swoim stawie, 

lecz gdy najdzie ją ochota,  

może cały dzieo rechotad. (żaba) 



 

 

 

Rodzic przygotowuje kartkę, na której jest sylweta żaby. Prosi, aby dziecko wodziło palcem 

po konturze żabki (przygotowanie obrazka przedstawiającego żabę). Naśladowanie rechotu, 

kumkania żaby: rechu – re, kum. Kum, kum. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/zaba&psig=AOvVaw30VD3cVi45tFBj6DMvmQe-&ust=1588591492425000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjfwc_Kl-kCFQAAAAAdAAAAABAD


 

Przypomnienie zasady posługiwania się pędzlem (prawidłowy uchwyt narzędzia – pędzla) i 

farbami (moczymy pędzelek w wodzie i nabieramy mało farby). Mama proponuje wykonanie 

pracy plastycznej  z wykorzystaniem farb.  Dziecko wybiera zielony kolor spośród innych. 

Wykonuje pracę (maluje żabkę). Po wykonaniu pracy rozmawiamy jeszcze raz na jej temat. 

Chwalimy dziecko za trud włożony w jej wykonanie. Dobrze będzie gdy taką samą pracę 

wykona razem z dzieckiem rodzic.  

Inne propozycje zabaw: 

- ,,Kształty” – zabawa ruchowo – graficzna. Dorosły zachęca dziecko do kreślenia w 

powietrzu różnych kształtów, których nawy podaje mama:, np.: chmurka, słoneczko, 

balonik, kwiatek. 

- dwiczenia twórcze – Dziób bociana jest czerwony jak ….. – rundka wypowiedzi dziecka.  

- zabawa z tekstem rymowanki:                 Dzieci: 

Kolorowa wiosna                                             pokazują rękami w prawą 

Kwiaty rozsiewała                                            i w lewą stronę (za mamą 

Tu wsadziła stokrotkę                                     naśladują sadzenie kwiatów 

tam maka dodała 

Wymawianie tekstu z narastającym natężeniem głosu, a potem malejącym. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://www.kolorowanki.ugu.pl/kolorowanki-ze-zwierzetami-kolorowanki-zaby/&psig=AOvVaw0jaGgMbRGridDEz5dLq8Kd&ust=1588591886064000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCKm4vMl-kCFQAAAAAdAAAAABAD
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