
ŻŁOBEK 12 

PROPOZYCJE ZABAW  

GR IV i V 

Zabawa dydaktyczna na podstawie wiersza i obrazków odpowiadających jego treści  Rodzic 

czyta dziecku wiersz „Urodziny marchewki” Jana Brzechwy i pokazuje sylwety  warzyw (mogą 

być wydrukowane lub plastikowe jeśli takie ma) występujące w wierszu. Rodzic rozmawia                   

z dzieckiem o warzywach, które wystąpiły w wierszu ( np.  jaki kolor ma dane warzywo, 

dopasowywanie warzyw do siebie pod względem koloru itp.)  

„Urodziny marchewki”  Jan Brzechwa  

Na marchewki urodziny 

Zeszły wszystkie się jarzyny. 

A marchewka gości wita 

I o zdrowie grzecznie pyta 

Kartofelek podskakuje, burak z rzepką już tańcuje. 

Pan kalafior z krótką nóżką biegnie szybko za pietruszką. 

Kalarepka w kącie siadła, 

Ze zmartwienia aż pobladła. 

Tak się martwi, płacze szczerze, 

Nikt do tańca jej nie bierze. 

Wtem pomidor nagle wpada, 

Kalarepce ukłon składa. 

Moja blada kalarepko, 

Tańczże ze mną, tańczże krzepko. 

Wszystkie pary jarzynowe 

Już do tańca są gotowe. 

Gra muzyczka, to poleczka, 

Wszyscy tańczą już w kółeczkach. 

 

Zabawa dydaktyczna „Czyj to cień?” Rodzic prezentuje dziecku wydrukowane ilustracje 

warzyw i ich cienie, a następnie prosi dziecko by dopasowało cień  do odpowiedniego 

warzywa. (Załącznik do zabawy poniżej. Należy wydrukować go 2 razy) 

 

Zabawa dydaktyczna „Pisanki” Rodzic demonstruje dziecku wydrukowane sylwety pisanek  

lub prawdziwe jeśli takie posiada. Dziecko ma za zadanie poszukać i dopasować do siebie  

dwie takie same pisanki. (Załącznik do zabawy poniżej) 

 

Zabawa ruchowa „Gdzie schowały się pisanki?” Celem niniejszej zabawy  jest szukanie przez 

dziecko ukrytych w pomieszczeniu papierowych lub prawdziwych pisanek, ukrytych wcześniej 

przez rodzica. Rodzic pomaga dziecku w poszukiwaniach komendami ciepło (jeśli dziecko 

jest blisko pisanki) lub zimno.   

 

Zabawa plastyczna „Moja pisanka” Rodzic drukuje sylwetę pisanki. Przygotowuje klej oraz 

skrawki różnych materiałów plastycznych np. kolorowy papier. Rodzic pomaga dziecku 

podczas wykonywania pracy plastycznej. Rodzic smaruje dziecku szablon pisanki klejem                      

i wspólnie z dzieckiem wykleja szablon wielkanocnej pisanki. (Załącznik poniżej) 

 

 

 



 



 



 



 
 

Zabawy ruchowo-naśladowcze na podstawie wierszy Rodzic czyta dziecku wiersz                                    

i jednocześnie naśladuje ruchem jego słowa. Rodzic zachęca dziecko do wspólnego 

naśladowania.  

 

„Znaki wiosny” Marta Olechowska 

 

Żółte słoneczko na niebie się śmieje, (dzieci nad głową rączkami "wkręcaja żarówki") 

łagodny wietrzyk wesolutko wieje,     (dzieci machają nad głową rączkami) 

Krokus nieśmiało z ziemi się podnosi, (dzieci kucają na podłodze, i powoli się podnoszą) 

wietrzyk wiosenny zmarzłą ziemie rosi. (dzieci rączkami machają na podłodze) 

Ptaszki wróciły i głośno ćwierkają,   (dzieci udaj ptaszki "ćwir ćwir" 

wierzby puszyste bazie wypuszczają.   (dzieci rozkładają rączki na boki) 

Ciepło wokoło, zima precz już poszła,  (dzieci machąją zimie "papa zimo") 

a na jej miejsce przyszła piękna wiosna. (dzieci się cieszą i krzyczą "wiosna, wiosna" 

 

 

 

„Słonko po deszczu” M. Kownacka 

 

Pada deszczyk! Pada deszczyk! I po liściach tak szeleści... 



(Dziecko siada  z rodzicem  na dywanie, paluszkami stukają o podłogę – naśladują 

spadające kropelki deszczu, przy jednoczesnym powtarzaniu grup spółgłoskowych: szszszszs, 

szszszs.) 

 

Zatuliły kwiatki płatki, główki chylą do rabatki! Kap! Kap! Kap! 

(Dziecko i rodzic chowają głowy między kolana- nisko, jednocześnie powtarzając kap, kap, 

kap. ) 

 

Deszcz ustaje – płyną chmury – Kwiaty wznoszą się do góry! Ho! Ho! Ho! 

(Dziecko i rodzic bardzo powoli wstają- wznoszą się do góry i mówią ho! ho! ho!) 

 

Wiatr tu pędzi na wyścigi. Wiatr kołysze nam łodygi! Wiuuu! Wiuu! Wiuuu!  

(Dziecko z rodzicem stoją i kołyszą się na boki, przy jednoczesnym powtarzaniu wiuuuu wiuuu) 

 

Biegną dzieci tu z ochotą: Uważajcie – takie błoto! Hyc! Hyc! Hyc! 

(Dziecko i rodzic  na paluszkach biegają po pomieszczeniu w różnych kierunkach i mówią 

Hyc! Hyc! Hyc!) 

 

Byle słonko nam nie zgasło – róbmy prędko z błota – masło! Chlap! ciap! ciap!  

(Dziecko z rodzicem  przebierają w miejscu nogami, mówiąc Chlap! ciap! ciap!) 

 

Teraz – baczność – kroki duże –przeskoczymy przez kałużę! Hop! Hop! Hop! 

(Dziecko i rodzic  wykonują skoki obunóż i mówią Hop! Hop! Hop!) 

 

Już pogoda – słonko świeci, maszerują w pole dzieci –Raz – Dwa– trzy! 

(Dziecko wraz z rodzicem  maszerują rytmicznie akcentując stopą pierwszy krok i klaskaniem 

dwa następne.) 

 

 

Piosenki dla dzieci: 

 

1.Maszeruje wiosna- https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw 

2.Żabie kroki-  https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg 

3.Kle-kle-boćku- https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM


Zabawy rozwijające percepcję wzrokową oraz logiczne myślenie na podstawie materiału 

obrazkowego: 

 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



ZABAWY RUCHOWE 

z piłką:  

• Rodzic z dzieckiem stoją naprzeciw siebie i rzucają do siebie piłką. Zabawę można 

urozmaicać rzucając wysoko- nisko piłką, turlać po podłodze. 

• „Kolory” – rodzic z dzieckiem stoją naprzeciwko siebie, rzucają do siebie piłkę i 

wypowiadają nazwę koloru np. różowy, biały, niebieski itp. Na kolor „czarny” nie 

można złapać piłki. Rodzic pomaga dziecku wymyślać nazwy kolorów. 

z szalem: 

• Rodzic siada naprzeciwko dziecka na dywanie, łącząc się stopami. W rękach 

trzymają szal, każdy za swój koniec. Rodzic delikatnie pociąga za szal, powodując że 

tułów dziecka pochyla się do przodu/ tyłu. Rodzic cały czas kontroluje i dba o 

bezpieczeństwo dziecka. 

• Rodzic trzyma w ręku średniej długości szal i porusza się po pokoju w rytm ulubionych, 

dziecięcych piosenek. Zadaniem dziecka jest złapanie końcówki szala ręką lub 

nadepnięcie na niego stopą. Zabawę można powtórzyć kilkakrotnie. 

z maskotkami: 

• Rodzic wraz z dzieckiem ustawiają maskotki w równej odległości, które posłużą za 

przeszkody. „Trasę” pokonują slalomem np. podskakując na jednej nodze, idąc na 

palcach lub piętach, kucając, podskakując na obu nogach.  

• Do zabawy można wykorzystać słynne maskotki z sieci na „B”. Zabawa polega na 

podrzucaniu pluszaków do góry i jak najsprawniejszym złapaniu go.  

 

 

PROPOZYCJE ZABAW  

GR III / II 

Zabawy grupa III 

1. Co jest w środku? 

Rodzic przynosi worek, który nie jest przezroczysty. Wkłada do niego różne przedmioty, np. 

piłkę, lalkę, auto, klocek. Przed workiem układa obrazki tych samych przedmiotów, które 

znajdują się w worku. Zadaniem dziecka jest wkładanie ręki do worka, wyciąganie po jednym 

przedmiocie i dopasowywanie do obrazka. Rodzic pomaga dziecku, trzyma worek i cały 

czas dopinguje malca. 

 

 

2. Szukanie jajek wielkanocnych 

Rodzic przygotowuje duży pojemnik, może być to karton lub miska. Wsypuje do tego 

pojemnika produkty o różnych fakturach, np. ryż, makaron albo kaszę. Ukrywa w nich małe 

jajeczka i prosi dziecko, by włożyło rękę do pojemnika i poszukało ukryte wcześniej jajka. 

Rodzic cały czas jest z dzieckiem i dba o jego bezpieczeństwo, obserwuje, czy dziecko nie 

wkłada przedmiotów do buzi.  



3. Malujemy inaczej  

Rodzic wysypuje na podkładkę  kaszę manną. Pokazuje dziecku jak za pomocą palca można 

„malować” po kaszy. Zachęca dziecko do wspólnej zabawy, razem z nim tworzy obraz.  

4. Nakarm mnie 

Rodzic przygotowuje wcześniej atrybuty potrzebne do tego zadania. Na pudełka od butów 

przykleja sylwety zwierząt z wyciętymi otworami w miejscu buzi : psa, królika, kota. 

Przygotowuje także obrazki kości, marchewki, mleka. Najpierw rozmawia z dzieckiem, 

tłumacząc, że pies lubi jest kości, królik marchewki, a kot pije mleko. Rodzic mówi, że 

zadaniem dziecka jest nakarmienie każdego zwierzątka poprzez włożenie odpowiedniej 

potrawy do buzi danego zwierzątka. Rodzic cały czas wspiera i motywuje dziecko do 

działania. 

5. Jestem kucharzem. 

Rodzic wspólnie z dzieckiem piecze babeczki. Prosi dziecko o przytrzymanie mąki, o mieszanie 

łyżką w misce itp. Dziecko może także spróbować ugniatać ciasto lub dosypać w 

odpowiednim momencie składników, np. rodzynek albo orzechów. Rodzic cały czas musi 

być czujny i dbać o bezpieczeństwo swojego maluszka, trzyma miskę, miesza łyżką razem z 

dzieckiem., itp. Babeczki lądują w piekarniku dopiero, gdy dziecko oddali się na bezpieczną 

odległość. Po wystygnięciu babeczek dziecko może udekorować je wcześniej 

przygotowanym lukrem. 

6. Ukryte skarby 

Rodzic chowa w pokoju pięć zabawek (np. 5 lalek, misiów lub piłek). Zadaniem dziecka jest 

odszukanie wszystkich ukrytych elementów. W razie trudności rodzic podpowiada dziecku 

nakierowując je na właściwe miejsce. 

7. Papierowa koszykówka 

Zgniatamy papier i tworzymy z niego kule. Wraz z dzieckiem rzucamy do celu, jaki sobie 

wyznaczyliśmy. Kosz można zastąpić dowolnym przedmiotem takim jak miska, karton, a także 

obręcz zrobiona z ramion dziecka lub rodzica. 

8. Kartonowy zamek 

Z dostępnych w domu kartonów i pudełek tworzymy budowlę, którą następnie malujemy i 

ozdabiamy dostępnymi materiałami (kolorowy papier, folia aluminiowa, skrawki materiałów, 

rolki po papierze toaletowym, ręcznikach papierowych itp.). 

9. Akcja segregacja  

Dziecko z pomocą rodzica wsypuje przynajmniej dwa rodzaje ziaren do miski (np. fasola, 

groch). Dorosły zachęca malucha do ich segregacji dbając przy tym o jego bezpieczeństwo. 

Starsze dzieci mogą również spróbować przenieść ziarna na łyżce z jednej miski do drugiej 

rozstawionej w odpowiedniej odległości.  

10. Wielkanocne naśladowanki. 



 

 

 

 

 


