PROPOZYCJE ZABAW DYDAKTYCZNYCH, PLASTYCZNYCH I RUCHOWYCH
DLA 3-LATKÓW- KWIECIEŃ
TYDZIEŃ 1 „W GOSPODARSTWIE”

ZABAWY DYDAKTYCZNE
1. Zwierzęta mieszkające na wsi – rozwiązywanie zagadek słowno - obrazkowych Joanny
Myślińskiej
i Iwony Mojsak, zapoznanie z nazwami i cechami wybranych zwierząt hodowanych na
wsi. (ZAŁĄCZNIK-1)
2. Wiejska zagroda – zabawy słuchowe, zapoznanie z odgłosami zwierząt z wiejskiego
podwórka. https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0
3. Rozmowy zwierząt – ćwiczenia ortofoniczne, naśladowanie głosów zwierząt.
4. Zagroda wiejska – Przeliczanie zwierząt na obrazku, nazywanie ich. (ZAŁĄCZNIK-2)
5. Zwierzęta i ich dzieci – nazywanie zwierząt i łączenie zwierząt z ich potomstwem.
Dobieramy zwierzęta w pary - gra „memory” (osobniki dorosłe i ich potomstwo).
(ZAŁĄCZNIK-3)

ZABAWY PLASTYCZNE
1. Baranek – wypełnianie baranka wg własnego pomysłu (wydzieranka z papieru, kuleczki
z bibuły, waty), Karta pracy str. 8 https://podrecznikarnia.pl/images/3-latki/pliki/3latek_cz3_wiosna_06_www.pdf
2. Kaczuszka – kolorowanie na żółto. Karta pracy str. 9
https://podrecznikarnia.pl/images/3-latki/pliki/3-latek_cz3_wiosna_06_www.pdf

ZABAWY RUCHOWE
1. Kaczuszki – zabawa taneczna do muzyki https://www.youtube.com/watch?
v=lZX64po1bpY
2. Na wiejskim podwórku – masażyk z wykorzystaniem wiersza (ZAŁĄCZNIK-4)
3. Zwierzęta w zagrodzie – zabawa ruchowa. Rodzic pokazuje obrazek, a dzieci poruszają
się, jak pokazane zwierzęta naśladując głosy tych zwierząt. (ZAŁĄCZNIK-5)

ZAŁĄCZNIKI: TYDZIEŃ 1
ZAŁĄCZNIK 1:
1. Jestem różowa, tłusta i kwiczę, kiedy w chlewiku zapasy ćwiczę. (świnia)
2. Ptak jest ze mnie kolorowy i gulgotać wciąż gotowy. (indyk)
3. Ma skrzydełka dwa, mówi: kwa, kwa, kwa. (kaczuszka)
4. Spotkasz go w stajni albo zagrodzie, a jego ogon zawsze jest w modzie. (koń)
5. Mogę, gdy zechcę, dać dla człowieka nawet wiaderko pysznego mleka. (krowa)
6. Za każde jajko, małe i duże, podziękuj, proszę, gdaczącej… (kurze)
7. Jestem biała, jak wąż syczę, tyle razy, że nie zliczę i lubię chodzić gęsiego, czy wiesz kim
jestem, kolego? (gęś)
8. Mam na sobie same loczki, futro białe jak obłoczki, a gdy czegoś mi się chce mówię tylko:
me, me, me. (owca)

ZAŁĄCZNIK 2: https://przedszkouczek.pl/2019/

ZAŁĄCZNIK 3: https://pl.pinterest.com/

ZAŁĄCZNIK 4:
Na wiejskim podwórku – masażyk z wykorzystaniem wiersza.
Biegną konie do zagrody

uderzamy otwartymi dłońmi po plecach

A kaczuszki hop do wody

uderzamy piąstkami od góry pleców do dołu

Kurki ziarna wydziobują

palcami wskazującymi chodzimy po całych plecach

Pieski szczekają
i domu pilnują.

delikatnie szczypiemy
masujemy po całych plecach.
Bożena Szuchalska

ZAŁĄCZNIK 5: https://www.dzieckiembadz.pl/

TYDZIEŃ 2 „WIELKANOC”
ZABAWY DYDAKTYCZNE
1. Skorupki do pary- Dziecko porównując wzory na skorupkach maja dobrać je w pary tak
by tworzyły jedna całość. (ZAŁĄCZNIK-1)
2. Wielkanocne rytmy- Do zabawy wykorzystujemy emblematy. Należy wydrukować je
tyle razy by można było układać z nich rytmy, które będą dokańczane przez dziecko .
(ZAŁĄCZNIK-2)
3. Pisanki do koszyczka - dziecko chodzi po pokoju, zbiera piłeczki ( jajka) zanosi je do
koszyczka, który trzyma rodzic. Na koniec wspólnie je liczą.
4. Układanie puzzli wielkanocnych z pociętych obrazków (ZAŁĄCZNIK-3)

ZABAWY PLASTYCZNE
1. Pisanka – kolorowanie pisanki wg własnego pomysłu. Karta pracy str. 11.
https://podrecznikarnia.pl/images/3-latki/pliki/3-latek_cz3_wiosna_06_www.pdf
2. Łączenie w pary takich samych pisanek. Karta pracy str. 10
https://podrecznikarnia.pl/images/3-latki/pliki/3-latek_cz3_wiosna_06_www.pdf

ZABAWY RUCHOWE
1. Świąteczne porządki – zabawa ruchowa. Dzieci naśladują ścieranie kurzu z szafek, które
są nisko, wysoko, odkurzanie dywanu, zmywanie podłogi.
2.

Wyścig z pisanką - dzieci otrzymują łyżkę z plastikowym jajkiem lub piłeczką, z którym
należy przejść wyznaczony odcinek.

WIELKANOCNE KARTY PRACY:
https://www.mama-bloguje.com/wp-content/uploads/2014/04/wielkanocne-zadania.pdf

PIOSENKA WIELKANOCNA:
https://www.youtube.com/watch?v=xAhMOdXuujg
Piosenka „Z jajkiem i zającem”
1.Skacze drogą zając, skacze pomalutku,
Przykucnął za płotem, hop i już w ogródku.
Kic, kic, kic cichutko skrada się do domu,
każdemu zostawia prezent po kryjomu.
REF.: Święta wielkanocne z jajkiem i zającem.

Słoneczne, pachnące święta wielkanocne
2.Idą chłopcy drogą idą pomalutku,
przykucnęli cicho, hop i już w ogródku.
Naraz śmiech i wrzawa „Śmigus-dyngus” – krzyczą
i dziewczynki łapią, i wodą je chlapią.
REF.: Święta wielkanocne...

ZAŁĄCZNIKI: TYDZIEŃ 2
ZAŁĄCZNIK 1: https://pl.pinterest.com/pin/837810336909868509/?nic_v1=1awoZBId
%2FSDckExdwjL0%2BmwDRJcCsQTputFI0JPtYkL%2FwW8yJgbl3Jzsf9BzOjq4a2

ZAŁĄCZNIK 2: https://pl.pinterest.com/pin/323907398203371201/?
nic_v1=1a2jtV7DrV6zr1Byd9ateUxVt0gKn95kV%2BuqWPj9KPmngnLA5xa9R5J9YrXNFTe9UO

ZAŁĄCZNIK 3:

https://pl.pinterest.com/pin/807270301936591600/?
nic_v1=1aA7HDut23a6EzLHFmrhoM9cLusnvcwMFcga1yYzv4qi8WlBrLDLC5%2BksA3J4M0p2F

https://pl.pinterest.com/pin/807270301936591620/?nic_v1=1aipTJPg
%2Fr92tnBoLoEhUGyMcAyaBKfY3daoxziyeVvMdxqkIPzaoFaJIZRNM%2BpEsD

https://pl.pinterest.com/pin/807270301936718369/?nic_v1=1avNtO
%2FGPZFWzFoxwkg8me9WV7Px%2FUIHBjU6NXa9AL2IML00NH68JNQ2ZgpaZJdHWW

TYDZIEŃ 3 „WIOSNA RADOSNA”

ZABAWY DYDAKTYCZNE
1. Wiosna radosna- Dziecko dokonuje segregacji wiosennych emblematów; przelicza je,
określa czego jest więcej, czego mniej.(ZAŁĄCZNIK-1)
2. Spotkanie z wiosną- zabawa ruchowo-rytmiczna.
Rodzic opowiada oraz demonstruje czynności, które naśladuje dziecko.
Idziesz na wiosenny spacer. /marsz/
Świeci słońce, /dziecko unosi ramiona do góry/
Pada wiosenny deszczyk, / dziecko stuka palcami o podłogę/
Omijasz kałuże. / dziecko chodzi po pokoju wysoko unosząc kolana/
Przyglądasz się wiosennym kwiatom / dziecko spaceruje, a na sygnał dźwiękowy
wykonuje przysiad, po czym spaceruje dalej/
Wieje wiosenny wietrzyk. /dziecko lekko porusza rękami/
3. Wiosenne zagadki- rodzic czyta zagadkę, dziecko odpowiada






Nogi ma czerwone, cienkie jak patyki, a po nasze żabki przybył aż z Afryki. (bocian)
Śpiewa wysoko piosenki do słonka, głos ma podobny do drżenia dzwonka. (skowronek)
Ten ptaszek, choć tak malutki, wielkie na niebie czyni kółka, a nazywa się ………..
(jaskółka)
Gdy w gęstej siedzi trawie, jest niewidoczna prawie. Kum – kum!. Tak się odzywa. Czy
wiesz jak się nazywa? (żaba)
On, kiedy tylko budzi się słońce z kwiatka na kwiatek lata po łące, by wszystkich,
którzy są w okolicy barwą skrzydełek swoich zachwycić. (motylek)

4. Znajdź różnice na obrazkach. (ZAŁĄCZNIK-2)
5. Układanie puzzli wielkanocnych z pociętych obrazków. Rodzic tnie obrazek wiosennych
kwiatów na części, dziecko układa obrazek i przyklejana kartkę. (ZAŁĄCZNIK-3)

ZABAWY PLASTYCZNE
1. Motylek z rączek- Zadaniem będzie odbić do narysowanego tułowia swoje ręce po
jednej stronie kartki zaznaczając, iż maja to być ręce i dziecka i rodzica. Następnie
złożyć kartkę na pół wzdłuż tułowia motyla, tak aby odbiła się druga para skrzydeł.

2. Szukamy pary – nazywanie wiosennych roślin, łączenie w pary i kolorowanie. Karty
pracy str.2
https://podrecznikarnia.pl/images/3-latki/pliki/3-latek_cz3_wiosna_06_www.pdf

ZABAWY RUCHOWE

1. Żabki - zabawa ruchowa z elementem skoku. Dziecko przykuca, nogi ma szeroko
rozstawione, ręce trzyma pomiędzy nogami opierając o podłogę. Naśladuje skoki żaby.
2. Boćki – zabawa ruchowa z elementem marszu. Dziecko chodzi po pokoju wysoko
podnosząc kolana.

WIOSENNA PIOSENKA:
https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY
Tam daleko gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.
Ref.
Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergoczą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat !
Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,
na ramieniu małą torebeczkę
chętnie żuje gumę i robi balony
a z nich każdy jest zielony.
Ref.
Maszeruje wiosna…
Wiosno, wiosno
nie zapomnij o nas
każda trawka chce
być już zielona.
gdybyś zapomniała inną
drogą poszła
zima by została mroźna.
Ref.
Maszeruje wiosna…

ZAŁĄCZNIKI: TYDZIEŃ 3

ZAŁĄCZNIK 1: https://www.naszekluski.pl/2015/04/wiosenne-zabawy-na-dworze-zabawydla-przedszkolaka/

ZAŁĄCZNIK 2:

http://natalia.elban.net/archiwa/2865 1

https://mamotoja.pl/pub/znajdz-roznice-w 1

ZAŁĄCZNIK 3: http://przedszkolankowo.pl/

TYDZIEŃ 4 „DBAMY O ZIEMIĘ”

1. Nauka wiersza Mały ekolog Mateusza Mojsak. Pomocne przy zapamiętaniu treści
wiersza będą obrazki
( las, kontakt, rower i kran). (ZAŁĄCZNIK-1)
„Mały ekolog”
Lubię dbać o środowisko,
i wiem o nim prawie wszystko:
gaszę światło w toalecie,
by nie brakło go na świecie.
Jeżdżę tylko na rowerze,
bo to służy atmosferze,
nie marnuję także wody,
by świat zdrowy był i młody.
2. Więcej, mniej, tyle samo – zabawa matematyczna. Dziecko otrzymuje liczmany (np.
nakrętki). Rodzic kładzie przed sobą liczmany wspólnie przeliczając ich ilość z
dzieckiem. Następnie mówi, co dziecko ma wykonać: -----Połóż przed sobą tyle samo
liczmanów.
- Połóż przed sobą mniej liczmanów.
- Połóż przed sobą więcej liczmanów.
3. Segregujemy odpady- Wytnij odpowiednie ilustracje (pasujące do odpowiedniego
pojemnika) i przyklej je według podanego wzoru. (ZAŁĄCZNIK-2)

Wzór:

ZABAWY PLASTYCZNE
1. Kwitnący sad – malowanie kwiatów na drzewach małą butelką po wodzie mineralnej.
Dziecko macza dno butelki w farbie białej i różowej a następnie odbija ją na kartce z
konturem drzewa. (ZAŁĄCZNIK-3)
2. Przeliczanie koszy na odpady, kolorowanie. Karta pracy str.12
https://podrecznikarnia.pl/images/3-latki/pliki/3-latek_cz3_wiosna_06_www.pdf
3. Kolorowanka „Segregujemy odpady” (ZAŁĄCZNIK-4)

ZABAWY RUCHOWE
1. Krecik - zabawa z tekstem Joanny Myślińskiej i Iwony Mojsak (masażyk).
Krecik norki kopie,
dziecka,
nie wiadomo gdzie.
Może tu się schował
– czy ktoś z was to wie?

- lekko drapiemy paluszkami w różnych miejscach na plecach
- lekko uciskamy paluszkami różne punkty na plecach dziecka,
- łaskoczemy dziecko w wybranym miejscu na plecach,

Krecik norki kopie,
dziecka,
nie wiadomo gdzie.
Może tu się schował
– czy ktoś z was to wie?
Krecik norki kopie,
szyjce dziecka,
nie wiadomo gdzie.
dziecka,
Może tu się schował
dziecka,
– czy ktoś z was to wie?

- lekko drapiemy paluszkami w różnych miejscach na brzuszku
- lekko uciskamy paluszkami różne punkty na brzuszku dziecka,
- łaskoczemy dziecko w wybranym miejscu na brzuszku,
- lekko drapiemy paluszkami w różnych miejscach na główce i
- lekko uciskamy paluszkami różne punkty na główce i szyjce
- łaskoczemy dziecko w wybranym miejscu na główce i szyjce

2. Słońce świeci, pada deszcz – zabawa ruchowa z gazetą.
Na hasło: słońce świeci dziecko chodzi po pokoju,
Na hasło: pada deszcz podnosi gazetę i trzyma ją nad głową, jak parasol.

ZAŁĄCZNIKI: TYDZIEŃ 4
ZAŁĄCZNIK 1:

ZAŁĄCZNIK 2: https://mala275.blogspot.com/search/label/Segregujemy%20odpady

ZAŁĄCZNIK 3:

ZAŁĄCZNIK 4: https://nl.pinterest.com/pin/292171094571586020/?nic_v1=1aHWX6x
%2FyBNPvASqrH1e4oXOyqIE%2Bgaamp3mekUTMKiS3ljKA4WXwAvAA7YldsUXyT

