
Propozycje zabaw dla dzieci 3 – letnich 

14.04.2020 (środa) 

 

1. Zabawa ruchowa Grasz w zielone? 

 

Będziemy potrzebować przedmioty w kolorze zielonym. 

Rodzic rozmieszcza w pokoju różne przedmioty w kolorze zielonym. 

Pyta: Grasz w zielone? 

Dzieci odpowiadają: Gram! 

R.: Masz zielone? 

Dz.: Mam! 

Wówczas dziecko musi dotknąć jakiegoś przedmiotu w kolorze zielonym. 

 

2. Historyjka obrazkowa - Bocian i żaba. 

Dziecko mówi co znajduje się na każdym obrazku. Następnie wskazuje 

obrazki w odpowiedniej kolejności. (zał. Karta A) 

 

3. Ćwiczenia ortofoniczne z zastosowaniem wiersza B. Szelągowskiej 

Ptasie trele. 

 

Rodzic prezentuje wiersz i pyta dziecko: Czym zajmowały się ptaki? 

Powtarza wiersz, a dzieci powtarzają fragment tekstu: Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi! 

Jakie piękne dni. 

 

Znów nastała wiosna! 

Ptaki nadlatują. 

A co będą robić? 

Gniazda pobudują. 



Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi! 

Jakie piękne dni! 

Na drzewach wysoko 

albo w trawie – nisko. 

Tak by do swych piskląt 

zawsze miały blisko. 

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi! 

Jakie piękne dni! 

Gdy skończą budować, 

jajeczka w nich złożą. 

By było im ciepło, 

na nich się położą. 

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi! 

Jakie piękne dni! 

Wykluły się wreszcie 

z jajeczek pisklęta 

i każdy maluszek 

te trele pamięta! 

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi! 

Jakie piękne dni! 

 

4. Eksperymenty plastyczne Jak powstają kolory? 

 

Będziemy potrzebować: palety malarskie lub kawałki grubej folii, farby 

plakatowe: żółta, niebieska, czerwona, pędzle, woda, sylwety krokusów. 

Rodzic ma na palecie farby plakatowe w trzech kolorach. Łączy je ze 

sobą, rozcieńcza wodą i miesza pędzelkiem. Dziecko obserwuje powstałe 

kolory i podaje propozycje tego, co można namalować w danym kolorze. 

Np. z połączenia żółtej farby i niebieskiej farby otrzymujemy kolor 



zielony, którym można namalować liście; po połączeniu żółtej farby i 

czerwonej farby powstał kolor pomarańczowy, którym można namalować 

owoc pomarańczy, a z połączenia niebieskiej farby i czerwonej farby 

powstał kolor fioletowy, którym można pomalować sylwety krokusów 

wycięte z kartonu (bądź kolorowankę). 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/krokus/ 

 

5. Ćwiczenia gimnastyczne Zwierzęce karty ruchowe. 

 

https://przedszkole1.czarnkow.pl/files/2011/zabawy-ruchowe.pdf 

 

6. Zabawa słowami Dokończ słowo. 

Dziecko mówi całe słowa związane z wiosną, które z rytmicznym 

podziałem (na sylaby) powiedział rodzic., np.: wio-sna, kro-ku-sy, bo-

cian, ża-ba itp. 
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