
Tydzień 12.04.2021 – 16.04.2021 

GRUPA III 
 

Temat: Wiosenne zabawy. 

 

 

Zapraszamy Was tym razem na wiosenne zabawy i coroczne, wiosenne 

porządkowanie. Życzymy wspaniałych chwil podczas zabaw z rodzicami! 

 

Pani Karina i Pani Renata 

 

 
 

Rytmiczna rozgrzewka w podskokach 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

 

 

OZNAKI WIOSNY - prezentacja 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n48RQ4OpHZA 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://www.youtube.com/watch?v=n48RQ4OpHZA


Dowolny taniec przy nagraniu utworu A. Vivaldiego "Wiosna" z cyklu 

"Cztery pory roku". 

Zatańcz do utworu: "Wiosna". Do tańca zaproś mamusię/tatusia.  

Jaki nastrój ma utwór? Wesoły czy smutny? 

https://www.youtube.com/watch?v=0I5PlKK9bIM 

 

Masażyki: „KWIATOWA KRAINA” 

Rodzic siada z dzieckiem gdzie rodzic siedzi tyłem, a dziecko wykonuje 

masażyk na plecach mamy lub  taty zgodnie z treścią wiersza. Następnie 

zamieniają się miejscami. Rodzic dalej czyta wiersz. 

    W pewnej krainie gdzie świeciło słońce, 

     / rysowanie słońca palcem wskazującym/ 

    rosły przepiękne kwiaty na łące. 

    / delikatne naciskanie palcami wskazującymi  pleców w różnych miejscach/ 

   Okrągły środeczek i piękne płateczki, 

    /  rysowanie kółka  płatków  dookoła niego/ 

miały też łodyżki, zielone listeczki. 

   / rysowanie kreski z góry na dół , a następnie rysowanie listków/ 

   Deszczyk je podlewał co rano kroplami, 

     / stukanie opuszkami palców o plecy/ 

   a wieczorem kładły się spać z owadami 

    / delikatne gładzenie wierzchem dłoni po plecach z góry na dół/ 

 

Zabawa ruchowo – muzyczna do piosenki „Wiosna, urodziły się motyle” 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=0I5PlKK9bIM&ab_channel=BabyPlay
https://www.youtube.com/watch?v=0I5PlKK9bIM&ab_channel=BabyPlay
https://www.youtube.com/watch?v=0I5PlKK9bIM
https://www.youtube.com/watch?v=eXTBJkvsWsk


Zabawa plastyczna „Mlecze w doniczce”–  potrzebne materiały to : wytłoczka 

po jajkach z tektury, zielona farba,  pędzel, żółta kartka papieru, zielony bristol, 

nożyczki , klej. Trzeba pomalować wytłoczkę na zielony kolor, poczekać aż 

wyschnie. 

Z żółtego papieru kolorowego należy wyciąć większe i mniejsze koła, które 

nacinamy prostopadle  wzdłuż krawędzi. potem przyklejamy małe koła na 

większe tak, by ich środki się pokrywały. Następnie z zielonego bristolu 

wycinamy kształt liści i przyklejamy wzdłuż wypustek symbolizujących łodygi. 

Na ich szczytach umieszczamy żółte kwiaty . I gotowe ! 

 
 

Lub 

Zabawa plastyczna, podczas której zrealizujemy kilka ćwiczeń 

oddechowych.  

Taka forma malowania sprawia, że tworzymy wspaniały, nowoczesny obraz, a 

jednocześnie ćwiczymy oddech. 

https://www.youtube.com/watch?v=2yFNv8PElDI 



 

Wiersz „Kwiecień”  /Wandy Chotomskiej/ – zapoznanie z nazwą nowego 

miesiąca na podstawie wiersza. 

 

 

Posłuchaj wiersza czytanego przez rodziców: 

Chodzi Kwiecień po świecie  

w fiołkowym berecie,  

z czarodziejską pałeczką w kieszeni.  

Za pomocą pałeczki  

w ciągu małej chwileczki  

wszystkie rzeczy potrafi odmienić.  

Koniom – skrzydła doczepia,  

krowę zmieni w fortepian,  

tort upiecze ze śniegu,  



strusia wyśle na biegun,  

dom na dachu postaw 

klucz zmajstruje żurawi,  

księżyc w czapkę ubierze,  

gwiazdy zmieni w talerze,  

z klombu zerwie dwa słonie,  

by pachniały w wazonie,  

z papug zrobi tygrysy,  

które jedzą irysy,  

sto kogucich grzebieni  

w wielkie góry zamieni –  

ledwie wyjmie pałeczkę z kieszeni. 

  

O którym miesiącu jest mowa w wierszu?  

Przypomnij nazwy miesiąca, który występował przed kwietniem, i tego, który 

nastąpi po nim.  

Wymień nieprawdopodobne rzeczy, które wyczarował kwiecień w wierszu 

czarodziejską pałeczką i wyjaśnij, dlaczego nie mogą mieć one miejsca? 

 

 

Układanie rymowanek o kolorach – zabawa słowna. 

Spróbuj wspólnie z rodzicami ułożyć rymowanki o kolorach.  

Czerwony, czerwony to mój kolor ulubiony.  

Niebieski, niebieski to... (kolor królewski).  

Zielony, zielony to... (kolor trafiony).  

Żółty, żółty kolor mam. Kto go zechce... (to mu dam) 

  

 

 Mieszanie kolorów – zabawa badawcza. 

Jeżeli możesz, to przygotuj farby: żółtą, czerwoną i niebieską oraz pojemniczki. 

Jakie kolory powstaną przez zmieszanie farb: 

- żółtej i niebieskiej (zielony),  

- niebieskiej i czerwonej (fioletowy),  

- czerwonej i żółtej (pomarańczowy). 

Po każdej odpowiedzi wymieszaj farby w tych kolorach i sprawdź wspólnie z 

rodzicami swoją odpowiedź. 

  

 

Farby – zabawy i ćwiczenia z literą f. 

Podziel słowo „farby” na sylaby, co słyszysz na początku słowa farby?  

Wyszukaj słowa rozpoczynające się głoską „f”.  

 

 



 

 

 

Zabawa logopedyczna z piłeczką ping-pongową /lub inną lekki przedmiot/ 

Przetransportuj piłeczkę pingpongową (lub inny, leciutki przedmiot) z jednego 

miejsca na drugie, wyłącznie za pomocą oddechu (dmuchając i nadając piłce 

kierunek) np. od kanapy do fotela i najdalej jak umiesz. 

 

Zabawa paluszkowa "Pajączek" metodą Batii Strauss 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhF0KaTm2WM 

 

Załóż hodowlę roślin z resztek. 

https://krytykakulinarna.com/warzywa-z-parapetu/ 

 

 

Zabawy z cyklu ‘Wiosenne porządki” 

 

Znamy wszyscy piosenkę po angielsku „Clean Up” – to wspaniały moment, by 

wykorzystać ten czas na wiosenne porządki przy nutach tej melodii ☺ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oY-H2WGThc8 

 

 

Zabawa rytmiczna „Słonko po deszczu” – M. Kownacka 

 

Pada deszczyk! Pada deszczyk! 

i po liściach tak szeleści... 

(Dzieci w przysiadzie bębnią rytmicznie palcami w podłogę) 

 

Zatuliły kwiatki płatki, 

główki chylą do rabatki! 

        Kap! Kap! Kap! 

(Dzieci opuściły nisko głowy) 

 

Deszcz ustaje – płyną chmury –  

Kwiaty wznoszą się do góry! 

        Ho! Ho! Ho! 

(Dzieci wznoszą stopniowo głowy i ramiona w górę) 

 

Wiatr tu pędzi na wyścigi. 

Wiatr kołysze nam łodygi! 

        Wiu! Wiuu! Wiuuu! 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhF0KaTm2WM
https://krytykakulinarna.com/warzywa-z-parapetu/
https://www.youtube.com/watch?v=oY-H2WGThc8


(Dzieci w rozkroku kołyszą się na boki) 

 

Biegną dzieci tu z ochotą: 

Uważajcie – takie błoto! 

        Hyc! Hyc! Hyc! 

(Dzieci biegną na palcach) 

 

Byle słonko nam nie zgasło –  

róbmy prędko z błota – masło! 

        Chlap! ciap! ciap! 

(Dzieci przebierają nogami w miejscu) 

 

Teraz – baczność – kroki duże – 

przeskoczymy przez kałużę! 

        Hop! Hop! Hop! 

(Bieg i skoki) 

 

Już pogoda – słonko świeci, 

maszerują w pole dzieci – 

        Raaz – Dwaa – trzyy! 

(Dzieci maszerują rytmicznie, akcentując stopą pierwszy krok i klaskaniem 

następny). 

 

 

"WIOSENNE PORZĄDKI" - zabawa muzyczna z pokazywaniem  

https://www.youtube.com/watch?v=kx3SX6xp0Y4 

 

 

Przedszkole online „Wiosenne porządki” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R6ASn6b_08k 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kx3SX6xp0Y4
https://www.youtube.com/watch?v=R6ASn6b_08k

