
 

 

 

 

 

 

 
 

Zabawy edukacyjne  

"Wiosenne przebudzenie" 

- propozycje dla rodziców do 

pracy w domu 
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1. Zabawa dydaktyczna „Czy znamy te pory roku?”- pokazujemy 

dzieciom obrazki ( Internet) przedstawiające cztery pory roku, zachęcamy, 

aby wymieniły jak najwięcej cech każdej pory roku, opisywały, co widzą 

na obrazkach. 

 

2. • Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała – Słonko wschodzi i 

zachodzi. Dzieci stopniowo podnoszą się z przysiadu do stania, wyciągają 

ręce w górę i obracają się wokół własnej osi – słonko wstało i świeci, 

następnie powoli wracają do przysiadu i kulą się – słonko zaszło. 

• Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Bociany na łące. Dzieci są 

bocianami. Chodzą po łące, wysoko unosząc kolana. Co pewien czas 

zatrzymują się, stają na jednej nodze, wystawiają złączone dłonie przed 

siebie, rytmicznie poruszają nim jak dziobem i powtarzają „Kle,kle, kle- 

żabki mi się chce”. 

• Zabawa „zadowolone żabki”- ćwiczymy podskoki żaby- przysiad z 

podparciem, ręce na podłodze pomiędzy szeroko rozstawionymi kolanami. 

  

3. Słuchamy wiersza Bożeny Głodkowskiej „Wiosna i moda” 

 

Pod koniec zimy wiosna 

wyjęła żurnali stosik. 

W co mam się ubrać?- dumała 

- co w tym sezonie się nosi? 

 

 Założyć sukienkę w kropki? 

 A może golf? No i spodnie? 

 Co wybrać, by być na czasie 

 i nie wyglądać niemodnie? 

 

 Torebkę wziąć, czy koszyczek? 

 Na szyję apaszkę cienką, 

 na głowę- kapelusz z piórkiem 

 czy lepiej beret z antenką? 

 

 W tym czasie- gdzież ta wiosna? 

– pytali wszyscy wokół. 

– Zaspała? Zapomniała? 

Nie będzie jej w tym roku? 

  



 I przyszła w zielonych rajstopach 

 w powiewnej zielonej sukience 

 i miała wianek z pierwiosnków, 

 a w ręce trzymała kaczeńce. 

 

 Pachniała jak sklep z perfumami- 

 wszak była calutka w kwiatach, 

 sypała płatkami jak deszczem- 

 i tak już zostało do lata. 

 

 Drogi Rodzicu, po przeczytaniu wiersza wyjaśnij trudniejsze słowa i 

zwroty. 

 Zapytaj, jakie kolory kojarzą się z wiosną. 

 Pobawcie się w kolory, pokazując w domu przedmioty w różnych 

kolorach. 

 Pokaż na obrazku, jak wyglądają pierwiosnki i kaczeńce. 

 

 Można zaproponować dziecku narysowanie pięknej Pani Wiosny – 

bardzo kolorowej.  Życzymy przyjemnego wspólnego rysowania! 

 

 


