
Propozycje zabaw dla 3 latków 

1. Zabawa logopedyczna „Baba w buzi” – rodzic zademonstruje dziecku ćwiczenia 

Pewnego dnia baba, która mieszka u każdego w buzi, robiła wielkie porządki. Najpierw 

umyła dokładnie ściany (język przesuwa się w stronę policzków po stronie wewnętrznej). 

Potem umyła sufit (język przesuwa się do podniebienia). 

Podłoga też była bardzo brudna, więc umyła ją dokładnie (język na dnie jamy ustnej). Okna 

też musiały zostać umyte. Najpierw umyła je od zewnątrz, a później od środka (język wędruje 

po stronie zewnętrznej zębów, a potem po ich stronie wewnętrznej). Wreszcie umyła schody 

w przedsionku (język przesuwa się w stronę dolnej wargi i wysuwa na brodę). Komin też 

musiał zostać wyczyszczony (język wysuwa się w kierunku wargi górnej i nosa). 

Wytrzepała dywany (język wykonuje szybkie ruchy w górę i w dół). Na koniec pootwierała 

wszystkie okna, by dom przewietrzyć. Do domu wpadł wiatr (dziecko nabierają powietrze 

nosem i wydmuchują ustami). W tak wysprzątanym domu można już malować wielkanocne 

pisanki! 

2. Zabawa ruchowa „Kura” 

1. Kura spaceruje po podwórku, szukając pożywienia (dziecko spaceruje, wysoko 

unosząc kolana, po kilku krokach zatrzymuje się i najpierw jedną, a później drugą 

stopą „rozgrzebuje” ziemię). 

2. Kura macha skrzydłami (dziecko macha ramionami). 

3. Kura dziobie ziarenka (palce obu rąk dziecka układają się  w kształcie ptasiego 

dzioba; kilka razy otwiera szeroko „dziób” i zamyka, składając kciuk z kolejnymi 

palcami). 

3. Wielkanocne zagadki 

Leży w koszyczku 

pięknie wystrojone, 

malowane, pisane, 

drapane lub kraszone. 

Jeden taki dzień 

w całym roku mamy, 

że gdy nas obleją, 

to się nie gniewamy. 

Ukrywa w Wielkanoc słodkości różne, 

więc każde dziecko na niego czeka. 

Zobaczyć go jednak - wysiłki to próżne, 

bo on susami – kic! Kic! Ucieka. 

Mały, żółty ptaszek 

z jajka się wykluwa, 



zamiast piór ma puszek, 

więc jeszcze nie fruwa. 

Co to za gałązka, 

co kotków ma bez liku 

i chociaż nie zamruczy – 

miła jest w dotyku? 

4. ,,Wielkanocne ludziki”- Dziecko włoży do skorupki jaja watę lub ligninę, zwilży ją 

wodą, wsypie nasionka rzeżuchy, przyklei lub narysuje oczy, nos i usta ludzika, 

pamięta o codziennym podlewaniu. 

 

 

5. Rysuj po śladzie 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


