
Propozycje zabaw 

1. Zabawy z tekstem rymowanki – dziecko uczy się krótkiej rymowanki, a następnie 

wypowiada ją w różnych pozycjach: stojąc, leżąc, kucając. 

 

Już skończyła nam się zima, teraz wiosna się zaczyna. 

 

2. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Raz słoneczko, a raz deszczyk”. 

Przy klaskaniu dziecko maszeruje po pokoju – świeci słońce. Kiedy Rodzic powie „pada 

deszczy”, dziecko wykonuje przysiad – pada deszcz (może stukać opuszkami palców o 

gazetę, podłogę). 

 

3. Ćwiczenia oddechowe. 

Dziecko i rodzic robią z gazety małe kulki. Następnie kładą się na dywanie na brzuchu 

naprzeciwko siebie i dmuchają w kulki tak, aby doleciały do drugiej osoby z pary. 

 

4. Zabawa dydaktyczna rozwijająca umiejętność liczenia. 

Rodzic klaszcze. Dziecko liczy klaśnięcia i układa przed sobą na kartce tyle np.: kamyków, 

patyczków, łyżeczek, cukierków, ile klaśnięć usłyszało. 

 

5. „Kura”- praca plastyczna  

Potrzebne materiały: kartka z bloku żółta i czerwona (można wziąć kartkę białą, odrysować 

i pomalować elementy np. farbami czy kredkami na dany kolor), klej, nożyce, ołówek i 

zszywacz. 

Tułów zwinąć w stożek i skleić lub zszyć zszywaczem (kartka żółta). Na czubek stożka 

nakleić „grzebień” kury, dokleić dziób, oczy, narysować źrenice. 2 paski czerwone (nogi) 

złożyć w „harmonijkę” i przykleić od spodu stożka. Przykleić skrzydła. 4 paski czerwone 

zawinąć na palec (żeby trochę się skręciły) i przykleić ogon.  

Film z pomocną instrukcją można obejrzeć na poniższej stronie: 

https://www.youtube.com/watch?v=VZs-7KdsyjA 

 

6. MASAŻ RELAKSACYJNY: „WIOSENNA POGODA” 

Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu, 

[dmuchamy w jedno i w drugie ucho dziecka] 

kropi deszczyk: puk, puk, puk, 

[delikatnie stukamy w jego plecy wszystkimi palcami] 

deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup, 

[Klepiemy dziecko po plecach dłońmi złożonymi w „miseczki”] 

a grad w szyby łup, łup, łup. 

[lekko stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści] 

Świeci słonko, [gładzimy wewnętrzną stroną dłoni ruchem kolistym] 

wieje wietrzyk, [Dmuchamy we włosy dziecka] 

pada deszczyk. [z wyczuciem stukamy opuszkami palców w jego plecy] 

Czujesz dreszczyk? [leciutko szczypiemy w kark] 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VZs-7KdsyjA


 

 

7. ZAGADKI 

 

Jak się nazywa ta pora roku. 

Co ścieli dywan zielony wokół? (wiosna) 

Powrócił do nas z dalekiej strony, 

Ma długie nogi i dziób czerwony. 

Dzieci się śmiały, gdy go witały, 

Żabki płakały przez dzionek cały (bocian) 

 

Myszek nie łowią, ptaszków nie jedzą 

te szare kotki, co na drzewie siedzą.(bazie) 

 

Jeszcze wszystko uśpione jeszcze nic nie rośnie, 

A on śnieg przebija i mówi o wiośnie. (przebiśnieg) 

 

8. Ciastka z gąbek do zmywania to super zabawa dla młodszych dzieci. Z takimi 

ciasteczkami można bawić się w dom i  przyjęcie dla gości, kawiarenkę, 

piekarnię. 

Aby zrobić ciasta i ciasteczka z gąbek będziesz potrzebować: 

– gąbek w różnych kolorach 

– gęsty klej 

– nożyczki 

– mniejsze i większe pompony 

– brokat 

– filc lub grubszy materiał w różnych kolorach (my mieliśmy kawałek białego futerka, który 

udaje  biały krem) 

Jak zrobić ciasta i ciasteczka z gąbek: 

Najpierw wytnijcie z gąbek kształty ciastek i kawałków tortów. Tą część pracy raczej musi 

wykonać dorosły, bo gąbki nie są zbyt łatwe do pocięcia.  Teraz dopasujcie i wytnijcie kształty 

z filcu lub innego materiału. 

Teraz czas na maluchy! Rozłóżcie gąbkowe kształty, brokaty, klej  i pompony na stole  

i pozwólcie dzieciom zabrać się do kreatywnej pracy. Warstwy ciasta  zlepiamy ze sobą klejem 

i dekorujemy  filcem lub innymi materiałami,  pomponami i brokatem. 

Pozostaw do wyschnięcia . 

Smacznego! 



 



 



 


