
PROPOZYCJE D0 ZABAW I ZAJĘĆ DLA DZIECI MŁODSZYCH 3 i 4 – LETNICH 

 

Kochani Rodzice! Drogie Dzieci! 

 

Bardzo już stęskniliśmy się za Wami. 

Gorąco Was Wszystkich pozdrawiamy. 

Przygotowaliśmy kilka pomysłów, z których Państwo możecie skorzystać.  

Dzięki temu dzieci będą mogły systematycznie utrwalać wiadomości oraz rozwijać swoje 

umiejętności. Nie są to zadania obowiązkowe, ale może okażą się pomocne dla Was w 

tym trudnym czasie. Prosimy o zwrotne informacje na ten temat do wychowawczyń. 

 

 

PROPOZYCJA I: 

LIST OD PANI WIOSNY  

Nie mieliśmy okazji przywitać Pani Wiosny, która zawsze na początku swojego panowania 

pisze do wszystkich dzieci list, oto on i jego treść: 

 

Tak bardzo się cieszę, że mogłam do Was napisać. 

Witam Was ciepłym, pogodnym słonkiem, 

śpiewem ptaków, klekotem boćków, 

wesołym rechotem żab i ciepłym oddechem wietrzyka. 

Czeka mnie dużo pracy, by widać mnie było wokoło, 

dlatego myślę, że mi pomożecie. 

Przygotowałam dla Was ciekawe zadania, 

które sprawdzą, co o mnie już wiecie. 

Życzę miłej zabawy i powodzenia… 

 

Pani Wiosna 

  

PROPOZYCJA II: 

Zapraszamy Was drodzy rodzice, abyście wyszukali dzieciom na YouTube piosenkę 

„Maszeruje wiosna” 

Porozmawiajcie  z dzieckiem na temat treści piosenki  – pobawcie się z dzieckiem – możecie 

wspólnie klaskać, tupać, uderzać palcami o kolana, rytmicznie maszerować do piosenki. 

„Maszeruje Wiosna” 

1. Tam daleko gdzie wysoka sosna , maszeruje drogą mała wiosna 

Ma spódniczkę mini, sznurowane butki, jeden warkoczyk krótki 

Ref.   Maszeruje wiosna i ptaki wokoło lecą i świergocą głośno i wesoło 

Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat, gdy go w górę wznosi zielenieje świat. 

2.  Nosi wiosna dżinsową kurteczkę ,na ramieniu małą torebeczkę 

Chętnie żuje gumę i robi balony a z nich każdy jest zielony. 

Ref.  Maszeruje…… 

3. Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas, każda trawka chce być już zielona 

Gdybyś zapomniała inną drogą poszła, zima by została mroźna. 

 

 



PROPOZYCJA III: 

ZABAWA PRZYRODNICZA „OZNAKI WIOSNY” - rodzic pokazuje rysunek, dziecko 

odgaduje, co widzi. 

 

 

 

PROPOZYCJA IV: 

ZABAWA MATEMATYCZNA 

Prosimy rodzica, aby przygotował pasek zielonego papieru - tj. grządka Oli oraz po kilka 

kwiatów w 4 kolorach. Dzieci mogą je pokolorować np. na kolor: żółty, czerwony , niebieski, 

biały. 

Rodzic wyjaśnia, że Ola sadzi kwiatki na swojej grządce w określonej kolejności i prosi ,aby 

dziecko pomogło Oli dokończyć sadzenie kwiatków zachowując odpowiedni rytm, który ustala 

rodzic, np.: jeden kwiat biały, dwa niebieskie, jeden żółty itd., tak, aby powstał cykliczny rytm. 

Kochani Rodzice! Jeśli dziecko sobie dobrze radzi może wykonać trudniejsze zadanie (rytm 

złożony z kwiatków małych i dużych). Prosimy o wykorzystanie wierszyka w czasie zabawy. 

Dziś kwiatki z Olą zasadzimy, 

Ogródek wiosenny zrobimy 

Zasadzimy 2 przebiśniegi, 

2 czerwone tulipany, 

1 żółtego żonkila, 

Tak zabawa wiosenna się zaczyna. 

 

Kochani można też bawiąc się wyklaskać, wytupać, wybić rytm wiersza uderzając o kolana. 

 

Zachęcamy Was również do zabawy rytmicznej ‘’Gąsienica Basia’’- zabawa dostępna na 

YouTube. 

  



PROPOZYCJA V: 

ZABAWA PLASTYCZNA „W KRAINIE KOLOROWYCH KWIATÓW’’ 

Kochani Rodzice możecie zaprosić swoje pociechy, aby wykonały pracę plastyczną, technika 

do wyboru. Możecie Państwo pociąć z dziećmi zielony papier i przykleić na całą szerokość 

kartki – dzieci doklejają liście, płatki kwiatów, motylki, biedronki, chmurki, słoneczko oraz 

inne elementy, które wypełnią pracę – gotowe lub wykonane z papieru z pomocą rodziców 

(Dostępne w domu, bez konieczności wychodzenia do sklepu. Super sprawa – można 

wykorzystać papiery pakowe czy kolorowe opakowania od bloków). Możecie Państwo 

zaproponować dzieciom malowanie palcami lub pędzlem. Można naciąć rolkę po papierze 

toaletowym, zamoczyć w farbie, wykonać techniką stemplowania kolorowe kwiatki, a 

następnie zachęcić dzieci, aby dorysowały łodygi i listka.  

 

 

PROPOZYCJA VI: 

Rodzice! Możecie przeczytać dzieciom wiersz i zanalizować jego treść. Razem z dziećmi 

spróbujcie wymienić oznaki wiosny: kwiaty - przebiśniegi, żonkile, bratki, krokusy, tulipany 

oraz ptaki - bociany, jaskółki, skowronki. Sprawdźcie, czy Wasze pociechy wiedzą, jak te 

kwiaty i ptaki wyglądają (można wyszukać i pokazać ilustracje dzieciom). Czy dziecko potrafi 

nazwać jakie jeszcze inne zwiastuny świadczą, że już wiosna?  

Prosimy – pobawcie się razem i spróbujcie wykonywać ruch do każdego wersu wiersza: 

 

'”LECI WIOSNA'' 
 

Leci wiosna na bocianie,(ruch ramionami ) 

Niebo robi wielkie pranie,( krople deszczu spadają z nieba) 

Przegoniło szare chmury, (ruch rękami nad głową) 

Zmyło z ziemi śnieżek  bury, ( ruch wykonujący zamiatanie) 

Już maluje kwiaty tęczą ,(malowanie pędzlem…na niby..) 

Kroplą rosy sieć pajęczą, ( przędziemy pajęczynę) 

W stawie żaby koncertują, (przykucamy – ruch rąk w prawo i lewo) 

Kosy wdzięcznie im wtórują, ( z rąk robimy dzioby) 

A skowronek nad polami,( ramiona w bok – poruszanie ) 

Tańczy razem z biedronkami (taniec w parach- podskoki). 

kosy wdzięcznie im wtórują,  

a skowronek nad polami  

tańczy razem z biedronkami. 

 



PROPOZYCJA VII: 

 

ZAGADKI – WIOSNA 

Możecie Państwo przeczytać dzieciom zagadki lub pobawić się w ich wspólne tworzenie: 

 

Jak się nazywa ta pora roku, 

co dywan z kwiatów rozsiewa wokół ? 

 

Powrócił do nas z dalekiej strony 

ma nogi czarne i dziób czerwony. 

 

Wiosną na drzewie się zieleni, 

a opada na jesieni. 

 

Jeśli dzieciom spodobało się rozwiązywanie proponujemy dalszą zabawę – można przeczytać 

zagadkę, a następnie kazać dziecku, by wskazało ilustrację pomocniczą, zamieszczoną poniżej. 

 

1)      Rosną w ogródku i na łące są ładne i pachnące. 

(kwiatki) 

 

2)      Lubię po niej biegać boso, gdy pokryta jest rosą. 

(trawa) 

 

3)      Po łąkach chodzi to ptaszysko,  

Przed jego dziobem ucieka wszystko. 

Najszybciej żaby uciekają w popłochu 

Mówią ludzie, że dzieci nosi, 

Chociaż go wcale nikt nie prosi. 

(bocian) 

 

4)    Jest mniejsza od ropuchy i ma żabie odruchy Kum kum Re Re kum  

(żabka) 

 

5)  Gdy się schowa za chmury, świat się staje ponury. A weselej na świecie, kiedy śmieje się z 

góry.  

(słońce) 

 

6)  Jak się nazywa ta pora roku, gdy się zielenić zaczyna wokół? Skowronek nad polem śpiewa, 

Kwiaty forsycji kwitną na drzewach.  

(wiosna) 

 

7)  Jeszcze śpi wszystko co żyje,  

jeszcze nic nie rośnie, 

a on śnieg przebija, 

opowie nam o wiośnie. 

(przebiśnieg) 

 

8)  Po burzy na niebie  

pięknie błyszczy w dali 

Chciałbym mieć na własność  



Taki piękny szalik. 

(tęcza) 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 PROPOZYCJA VIII: 

MARZANNA 

Warto porozmawiać z dziećmi na temat polskich zwyczajów związanych z odchodzącą zimą 

na podstawie doświadczeń dzieci i wiersza J. Ratajczaka „ Topienie Marzanny”.  

Warto tutaj wspomnieć, jak kiedyś wyglądało pożegnanie zimy, a dlaczego teraz nie topi się, 

ani nie pali słomianej kukły(ochrona środowiska).  

 

Włożymy jej białą sukienkę, 

na głowę włożymy wianek, 

niech płynie sobie do morza, 

dziś lub jutro nad ranem. 

Dosyć już mamy zimy, 

niech miną mrozy srogie, 

rzeka ruszy spod lodu 

jak rozpalony ogień! 

Do widzenia, Marzanno, 

teraz na wiosnę pora, 

już kwiaty wschodzą na łąkach 

we wszystkich wiosennych kolorach. 

 

Można  zadać dzieciom pytania: Jak była ubrana Marzanna z wiersza? Dokąd miała popłynąć? 

Dlaczego topiono kukłę? Co się stanie, gdy odejdzie Marzanna?  

Można zachęcić dzieciaki, aby narysowały kukłę, lub odwzorowały taką, jak ta poniżej. 



 
 
 
 

PROPOZYCJA IX: 

 

„CO ZASIEJEMY, A CO  POSADZIMY?” – ZAŁOŻENIE HODOWLI ROŚLIN 

Pozwólmy naszym dzieciom się ubrudzić. Zyskamy przy tym nie tylko świetną zabawę, ale 

pokażemy, jak należy zasiać nasiona, bądź zasadzić cebulkę. Na pewno w każdym domu 

znajdzie się doniczka, coś do posiania lub sadzenia. Zapoznajmy nasze dzieci z etapami 

sadzenia roślin, wspomnijmy, co jest potrzebne do rozwoju rośliny i ich wzrostu (woda, 

odpowiednie nasłonecznienie, gleba, pielęgnacja rośliny). Uczymy w ten sposób 

odpowiedzialności za powierzone zadanie.  

A jaka frajda – czekać na efekty i obserwować coś, co jest wynikiem własnej pracy i 

zaangażowania! 

 

 



PROPOZYCJA X: 
 

ZABAWA W KONTYNUOWANIU SEKWENCJI (RYTMÓW) 

Dla najmłodszych bardzo proste:  

- zastosujmy dwa kolory np. czerwony, niebieski, 

- do zabaw z rytmami możemy wykorzystać również guziki, klocki, bądź kredki układając w 

dowolne sekwencje, 

- przy tej okazji możemy również przeliczać dane przedmioty, segregować wg kolorów, 

wielkości, 

- do zabaw z rytmami możemy wykorzystać figury geometryczne, utrwalenie figur oraz 

kolorów (jeśli ich nie ma w domu – fajna zabawa z dzieckiem, gdy się je wspólnie przygotuje) 

 

 

PROPOZYCJA XI: 
 

WIOSENNE ZABAWY ZE ZWIERZĘTAMI 

Kto ma w domu z Państwa drukarkę, może dziecku powiększyć obrazek i przygotować kartę do 

pokolorowania. 

 

 

 

 

 

 



Proponujemy zachęcić dziecko do wysłuchania utworu Dominiki Niemiec pt. „Dzień na wsi” 

Pobyt na wsi u dziadków to dopiero wyzwanie... Dzień się tam zaczyna inaczej, wcześnie 

jest śniadanie. Trzeba zadbać od rana o wszystkie zwierzęta, o królikach, o świnkach, 

o owcach pamiętać. Dać jeść i pić bez wyjątku wszystkim w całym obrządku. Owce 

wypuścić na hale, to dla nich miejsce wspaniałe. Już słychać radosne beczenie, 

chrumkanie, to znaczy, że zwierzętom smakuje ich śniadanie. Konie są w  stajni bardzo 

szczęśliwe, gdy im porządnie rozczeszę grzywę, gdy je z czułością, dokładnie 

wyszczotkuję, parskają głośno, mówiąc „dziękuję”. W stajni, w chlewiku, na dworze, cały 

dzień trwa praca. Dopiero gdy się ściemnia, z dziadkiem do domu wracam. Jestem 

zmęczony, lecz wiem, że gdy zwierzętom troskę okażę, sam kiedyś będę jak dziadek 

wspaniałym gospodarzem.  

Można dziecku zaproponować zabawy przy piosence „Stary Donald farmę miał” (jeśli nie 

znacie Państwo – wyszukajcie na YouTube), które polegają na rozpoznawaniu głosów 

zwierząt. Są to wspaniałe ćwiczenia ortofoniczne dla dzieci. Można naśladować odgłosy 

wszystkich innych jeszcze zwierząt. Dzieci bardzo to lubią. 

 

PROPOZYCJA XII: 

 

WYSZUKAJ RÓŻNICE NA OBRAZKU.  

 



PROPOZYCJA XIII: 

 

CO NAM DAJĄ ZWIERZĘTA? 

 

Dopasuj!  

Zadanie to pozwoli przybliżyć dzieciom wiadomości na temat produktów, które otrzymujemy 

od zwierząt hodowlanych.  

 

 



PROPOZYCJA XIV: 

 

ZABAWY MATEMATYCZNE W FORMIE WYLICZANEK  

 

 

Bocian, jaskółka i motyle – klaśnij w ręce razy tyle (3 razy) 

Żaby i bociany – podskocz 2 razy mój kochany (2 razy) 

Tulipan  – 1 ukłon zrób (1 raz) 

Żaby, kukułka i jaskółka – zrób ręką 3 kółka ( 3 razy) 

Żonkil i mak – za uszy 2 razy się złap (2 razy). 

 

 

„Palce” 

 

Jeden palec, drugi, trzeci. 

Tak umieją liczyć dzieci, 

Czwarty, piąty palec mam. 

Widzisz? umiem liczyć sam. 
 

 

 

 

 

„Głowa, ramiona….” 

 

Głowa, ramiona, kolana, pięty, 

Kolana, pięty, kolana, pięty. 

Głowa, ramiona, kolana, pięty, 

Oczy, uszy, usta, nos. 

 
 


