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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „ŻABEK” I „PSZCZÓŁEK" 

DATA: 26.03.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, Marta 

Gołojuch 

 

Temat: Zabawa z wiosną 

 

Cele główne: 

• rozwijanie zdolności plastycznych, 

• uwrażliwianie słuchu różnych instrumentów perkusyjnych, 

• nauka prawidłowej wymowy głoski „k 

 

I CZĘŚĆ DNIA 

 

 Zabawy ruchowe – „Przedwiośnie”. 

Dziecko podejmuje następujące aktywności: 

• skoki przez kałuże (zabawa skoczna) – przeskakiwanie obunóż przez kałuże 

(wykorzystane we wcześniejszej zabawie Skaczemy przez kałuże)ułożone  

w szeregu w niewielkich odstępach; 

• cebulka – krokus (wzmacnianie mięśni nóg) – robienie przysiadów  

(po każdym przysiadzie dziecko wykonuje pełny wyprost); 

• bocian (kształtowanie prawidłowej postawy ciała) – spacerowanie  

z woreczkiem lub klockiem na głowie, z wysokim unoszeniem nóg; 

• wiatraczki na wietrze (wzmacnianie mięśni rąk) – wykonywanie krążeń 

ramionami w przód najpierw jedną ręką, później drugą, a następnie oburącz; 

• bałwanek na krze (rozwijanie zmysłu równowagi) – stanie na jednej nodze 

przez kilka sekund 

 

 Zabawa dydaktyczna – „Pierwszy, drugi, trzeci...” 

Będą nam potrzebne: Patyczki matematyczne lub kredki 

Rodzic prosi, by dziecko ułożyło na stoliku bądź na dywaniku patyczki lub kredki, 
w następujących kolorach. Pierwszy patyczek będzie czerwony, drugi będzie 
zielony, trzeci będzie żółty, czwarty będzie niebieski, piąty będzie biały. 
Następnie dziecko kolejno podaje rodzicowi  kolejność patyczków w dywaniku. 
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 Ćwiczenia słuchowe – „Dźwięki wokół nas”. 

Będą nam potrzebne: gazeta, torebka foliowa, folia aluminiowa, kredki, 
pudełko plastikowe, szklanka z wodą, rurka. 

Rodzic eksperymentuje wraz z dzieckiem z wytwarzaniem dźwięków powstałych 
przez: darcie gazety, szuranie torebką foliową, stukanie palcem w folię 
aluminiową, stukanie kredką w pudełko plastikowe, bulgotanie wody w szklance 
– dmuchanie przez rurkę, zasuwanie suwaka przy bluzie itp. Następnie rodzic 
siada z dzieckiem na dywanie, dziecko tyłem do rodzica, słucha dźwięków 
wydawanych przez rodzica i próbuje je rozpoznać. Na zakończenie dziecko może 
podać zagadkę dźwiękową, rodzic  odgaduje. 

 

II CZĘŚĆ DNIA 

Zajęcia 1. Przeznaczone dla dzieci z grupy: „Żabek” (3- latki) i „Pszczółek” 

(4-latki) 

 

 Słuchanie fragmentu wiersza J. Kulmowej pt. „Deszczowa muzyka”. 

Dzieci słuchają wierszyka wprowadzającego do tematu. 

 
Co to za dzwony? 
Czy to w tej rynnie? 
Dudni po dachach, jakby na bębnach. 
Dudni ulewa taka... wiosenna. 
Tłucze o szyby wesołym deszczem. 
Bębni kroplami wciąż jeszcze… jeszcze… 
I na listeczkach gra z całej duszy, 
aż rozśpiewane skowronki głuszy!!! 

 

 Zabawa instrumentami – „Deszczowa muzyka”. 

Potrzebne nam będą: instrumenty perkusyjne: grzechotki, bębenki, kołatki. 

Rodzic demonstruje grę i pyta o skojarzenia dzieci z rodzajem deszczu, np.: gra 
na kołatce – spadają pojedyncze krople, gra na grzechotkach – szumi ulewa, gra 
na bębenku – jest burza. Można wykorzystać inne dowolne instrumenty, które 
posiadacie w domu. Rodzic na przemian z dzieckiem naśladują i odgadują 
odgłosy deszczu. 

 

 Zabawa – „Deszczowy masażyk”. 

Rodzic z dzieckiem siadają na dywanie jedno za drugim. Rodzic siedząc z tyłu 
wykonuje masażyk na plecach dziecka: 
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Na niebie pokazał się mały, 

biały kłębuszek. 
(rysuje na plecach spiralę) 

Psotny wiatr dmuchał mocno. (przesuwa palcami obu rąk po plecach) 

Przygonił dużo chmurek. (rysuje palcami wskazującymi wiele spiralek) 

Chmurki uderzały o siebie  

i popłakiwały 
(stawia kreski w różnych miejscach na plecach) 

Z daleka było słychać pomruki 

zbliżającej się burzy. 
(uderza piąstkami) 

Nagle pojawił się błysk. (rysuje zygzak pioruna) 

Wystraszone chmurki zaczęły 

lać łzy. 
(uderza wszystkimi palcami jak przy grze na 

pianinie) 

Rozbiegły się po całym niebie 

i zniknęły. 
(przesuwa po plecach wewnętrzną stroną dłoni) 

Deszcz był coraz słabszy, (wykonuje pojedyncze stuknięcia palcami 

wskazującymi) 

a na niebie rozbłysło słońce. (rysują koło i promyki) 

 

 Praca plastyczna – „Słońce i deszcz”. 

Będą nam potrzebne: żółta kredka, okrągłe waciki kosmetyczne, krople 
wycięte z papieru, klej. 

Rodzic rysuje na kartce słońce i chmurę. Następnie dziecko koloruje słońce na 
żółto, na chmurę przykleja waciki kosmetyczne oraz krople deszczu. 

 

 Zabawa ruchowa – „Słońce świeci – deszczyk pada”. 

Będą nam potrzebne następujące pomoce: obrazek parasola lub prawdziwa 
parasolka. 

Rodzic wiesza obrazek w widocznym miejscu lub rozkłada parasolkę. Kiedy 
rodzic powie – Słońce świeci, dziecko swobodnie porusza się po pokoju, a kiedy 
powie – Deszcz, dziecko chowa się w pobliżu parasola. 

 

 Zabawy swobodne wg upodobań dziecka – dzieci 3-letnie. 

Zajęcia 2. Przeznaczone dla dzieci z grupy „Pszczółek”(4-latki) 

 Ćwiczenia logopedyczne usprawniające język, wargi i żuchwę. 
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Będą nam potrzebne : lusterko dla dziecka. 

Rodzic daje dziecku lusterko, demonstruje ćwiczenia, powtarzając je kilkakrotnie 
i pilnując dokładnego ich wykonania przez dziecko. 

 

 Słoneczko budzi się i uśmiecha – dzieci wyciągają do przodu wargi 

okrągłe jak słoneczko, a następnie rozciągają je do szerokiego uśmiechu. 

 Deszczyk – przy szeroko otwartej jamie ustnej język wychodzi na spacer 

i unosi się do góry, w stronę nosa. 

 Nagle zaczął padać deszcz – język chowa się za górnymi zębami w 

jamie ustnej. 

 Tęcza – po deszczu pojawia się tęcza – dzieci rysują jej kształt, 

przesuwając czubek języka po górnej wardze od jednego kącika ust do 

drugiego. 

 Wiatr – dzieci wciągają powietrze nosem, a wypuszczają ustami 

ułożonymi w dziobek, starając się, aby policzki nie wypełniały się 

powietrzem. 

 Kropelki – jak kropelki wody spadają z góry na dół, tak czubek języka 

porusza się od górnych do dolnych zębów: najpierw powoli i bardzo 

dokładnie, a potem coraz szybciej. 

 Chmurki – dzieci rysują kształt chmurki, przesuwając językiem po 

wewnętrznej stronie warg, przy zamkniętych ustach. 

 Parasolka – dzieci naśladują otwieranie i zamykanie parasoli przez coraz 

szersze otwieranie ust i ich zamykanie. 

 
 Prezentowanie prawidłowej artykulacji głoski  „k”. 

Będzie nam potrzebne: lusterko dla dziecka. 

Rodzic objaśnia i pokazuje prawidłową artykulację głoski k. Głoska k jest głoską 
tylnojęzykową. Powstaje przez uniesienie i zwarcie tylnej części języka do 
podniebienia miękkiego. Rodzic zwraca uwagę, aby przy głosce k nie 
wybrzmiewała dodatkowo głoska y. Dziecko powtarza za rodzicem głoskę k, 
kontrolując w lusterku pracę języka. 

  

  Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej pt. „Zabawa z wiosną”. 

Stąpa wiosna po łące. 

Idzie cicho i słucha. 
Tyle dźwięków cudownych 

 wpada wiośnie do ucha! 
 

„Ka, ka, ko, ko, ki, ke, ke! 

Chyba też się pobawię. 
Aka, aku, aki, ka 
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i pobiegam po trawie”. 
 

Wiosna goni motylka. 
Wiosna bawi się z osą. 
Zdjęła swoje buciki, 
bo pobiegać chce boso. 
 

„Oko, oka, oke, ke! 

Ale tu jest przyjemnie. 
Ika, ika, ike, ke. 
Bawcie się już beze mnie!” 
 

I pobiegła do lasu! 

I pobiegła radosna, 
nasion garść wysypując. 
Taka właśnie jest wiosna! 

Rodzic prezentuje wiersz po raz pierwszy i omawia z dzieckiem jego tekst. 
Następnie mówi go jeszcze raz, a dziecko powtarza znajdujące się w nim sylaby. 
 

 Ćwiczenia słownikowe – „Jaka jest pogoda?” 

Będą nam potrzebne: karteczki w czterech kolorach ( żółty, niebieski, zielony, 
czerwony). 

Dziecko ma zamknięte oczy. Losuje karteczkę w jednym z czterech kolorów i go 
nazywa. Tą czynność można powtórzyć kilkakrotnie. 

Następnie rodzic wymienia określenia do kolorów i wspólnie z dzieckiem szukają 

określeń do słońca, deszczu, wiatru i pogody. 

 - kolor żółty – jakie może być słońce? (gorące, zasłonięte chmurami, grzejące, 

jasne, żółte) 

- kolor niebieski – jaki może być deszcz? (mokry, padający, drobny, silny, ciepły, 

ulewny) 

- kolor zielony – jaki może być wiatr? (silny, słaby, niebezpieczny, zimny, 

delikatny) 

- kolor czerwony – jaka może być pogoda? (ładna, brzydka, wiosenna, burzowa, 

słoneczna, deszczowa). 

 

 Każde prawidłowe określenie rodzic nagradza jednym punktem (np. klockiem). 

 

 Zabawy na świeżym powietrzu. 
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III CZĘŚĆ DNIA 

 

 Ćwiczenia oddechowe – „Chmury i deszcz”. 

Będą nam potrzebne: słomka, kartka, kredki, krople deszczu wycięte z 
papieru. 

Rodzic daje dziecku kartkę i prosi, aby na górze narysowało chmurę, a na dole – 
trawę. Rodzic układa dziecku na chmurze krople deszczu wycięte z papieru. 
Zadaniem dziecka jest przeniesienie kropel deszczu z chmury  na ziemię za 
pomocą słomki. Dziecko przykłada słomkę do kropli, wciągają powietrze, zasysa 
kroplę i ją przenosi. 
 

  Ćwiczenie pamięci – „Pogodowe memory”. 

Będą nam potrzebne: pary symboli pogody. 

Rodzic rozkłada przed dzieckiem symbole pogody i prosi o ich nazwanie. 
Następnie wspólnie je zasłaniają, układając karty obrazkami do dołu. Dziecko 
losuje dwie karty i określa narysowane na nich symbole pogody. Jeśli symbole są 
jednakowe, dziecko zabiera karty. Wygrywa osoba, która ma najwięcej kart. 

 

Serdecznie pozdrawiamy i życzymy dużo zdrowia i dobrej zabawy  

 


