
 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu Rodziców dzieci 

uczestniczących w zajęciach rewalidacyjnych  

ze specjalistami za pośrednictwem e - maila grupowego. 

 

 

Propozycja zajęć dla 3 latków 30.03.20r-03.04.04.20r  

Temat tygodnia: „Nadeszła wiosna” 

Marzec/Kwiecień   

Temat tygodnia: Nadeszła wiosna  

1. Bazie kotki 

(poniedziałek) 

30.03.2020 

• Słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej Czary wiosennej wróżki – 

wiosenni detektywi 

(załącznik nr 1) 

2. Wiosenne 

zagadki 

 
(wtorek) 

31.03.2020 

• Rozwiązywanie zagadek związanych z wiosną  połączone  

z szeregowaniem obrazków pod względem liczby elementów, które się 

na nich znajdują. 

(załącznik nr 2) 

3. Śpiewamy o 

wiośnie 

 
(środa) 

01.04.2020 

• Nauka piosenki : „ Kle, kle, boćku, kle, kle” 

  

(załącznik nr 3)  

4. Wiosenny 

tulipan 

 

(czwartek) 

 

02.04.2020 

• Praca plastyczna- Wyklejanie plasteliną lub kolorowanie kredkami. 

(załącznik nr 4) 



5. Wiosenne 

zabawy 

 

(piątek) 

03.04.2020 

• Ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem zabaw: spacerek, skoki do 

góry, przechodzenie po linie 

(załącznik nr 5) 

 

 

 

 

Załącznik nr1 

Słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej  

Czary wiosennej wróżki – wiosenni detektywi 

Słońce świeciło coraz mocniej. Każdy kolejny dzień był cieplejszy od 

poprzedniego. Wróżka postanowiła zabrać dzieci ze sobą do parku.  

– Słuchajcie, moi mili. Może byśmy poszli do parku poszukać pierwszych oznak 

wiosny? Śniegu już prawie nie ma. Sople lodu też już się rozpuściły. Może jakieś 

kwiatuszki już zakwitły… no i oczywiście poszukamy kotków. Kto chce zostać 

wiosennym detektywem? – zapytała wróżka.  

– Ja, ja i ja… i ja też, wróżko – wołały dzieci.  

Wiosna powolutku zajmowała miejsce zimy. Po rzeczce płynęły resztki kry. 

Wśród starych liści zakwitły białe przebiśniegi i delikatne, fioletowe fiołki. Z 

ziemi zaczęły kiełkować tulipany i żonkile. Tuż przy krokusie odpoczywał sobie 

zmęczony wędrówką ślimak.  

– Widzę bociana! – zawołał dumny z siebie Bartek.  

– A tam, na rzece… widzicie… to chyba kaczka! – krzyknęła Monika.  

– Kaczuszki, bociany, ale gdzie są kotki? – zastanawiała się Kasia.  

– Właśnie! Gdzie te kotki się schowały? – dodała Zosia.  

– Kici, kici… kici, kici. Nie bójcie się, kotki! – wołał Krzysio.  



– Wróżko, nigdzie nie widać kotków. Gdyby gdzieś tu były, na pewno by do nas 

przyszły.  

– A może jest im zimno i siedzą gdzieś skulone wśród trawy – zamartwiała się 

Karolinka. – Może się zgubiły i nie mogą odnaleźć swojej mamy.  

– Wróżko, a dlaczego ty się tak tajemniczo uśmiechasz? – dopytywał się Tomek. 

– Chyba wiesz, gdzie są kotki.  

– Tak, oczywiście wiem, gdzie są kotki. Zanim wam powiem gdzie, rozwiążcie 

zagadkę. 

Mleczka nie chcą pić.  

Nigdy nie biegają.  

Choć mają futerka,  

ogonków nie mają.  

Oj, dziwne to kotki,  

bo na wierzbie rosną  

i to tylko wiosną.  

– To bazie – zawołała Ewa.  

– I co? Teraz już wiecie, gdzie są kotki? – radośnie spytała wróżka.  

– Tak! – odpowiedziały chórem dzieci. – Rosną na wierzbie! Nad naszymi 

głowami.  

– Śmieszne te kotki! I takie puchate. Może weźmiemy je do wazonu? Będzie 

wiosennie w przedszkolu – powiedział Wojtek.  

Dzieci z wróżką wyruszyły w drogę powrotną, niosąc bazie. Ślimak także 

wyruszył w dalszą drogę. Może też szukał oznak wiosny? 

Pytania do tekstu. 

1. Kto zabrał dzieci do parku?  

2. Jakie oznaki wiosny były wymienione w opowiadaniu? 

3. Jakich kotków szukały dzieci?  

 



 

Załącznik nr2 

Dzieci liczą krokusy na każdym obrazku i pokazują liczbę np. na palcach, klockach, 

kredkach,  itp. Następnie układają na podłodze obrazki lub wybrane przez siebie pomoce, 

zaczynając  od tego, na którym liczba krokusów  jest najmniejsza (jeden  krokus), do tego, 

gdzie jest największa liczba (cztery krokusy). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik 3 

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

TEKST 

Kle, kle boćku, kle, kle. 

Witaj nam bocianie. 

Łąka ci szykuje, 

łąka ci szykuje 

żabki na śniadanie. (bis) 

Kle, kle boćku kle, kle. 

Usiądź na stodole. 

Chłopcy ci zrobili, chłopcy ci zrobili 

gniazdo w starym kole. (bis) 

Kle, kle boćku kle, kle. 

Witamy cię radzi. 

Gdy zza morza wracasz, gdy zza morza wracasz 

wiosnę nam prowadzisz. (bis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Załącznik nr4 



 

 

 



Załącznik 5 

Przebieg 

Spacerek. Puszczamy maluchom dowolną muzykę i rzucamy im różne polecenia: 

 „Zrywamy tulipany!”, a wtedy maluchy udają, że podnoszą coś z podłogi; 

 „Gonimy motyle!” – smyki podbiegają i łapią niewidoczne motylki; 

 „Machamy bocianom  ”, a dzieciaki muszą machać rączkami . 

 

Skoki do góry.  Rodzic wystawia  rękę do góry , a dziecko  podchodzi i próbuje skacząc 

dotknąć  tej ręki  podskakując najwyżej  jak umie.  

 

Przechodzenie po  linie. To zadanie bardzo pomaga w ćwiczeniu równowagi. Do tej zabawy 

potrzebny jest sznurek, skakanka ,guma itp. Dany przybór do ćwiczenia umieszczamy na 

podłodze , tak aby dziecko mogło swobodnie po nim przejść np. krok za krokiem, stopa za 

stopą. 

 

 

Można włączyć rodzeństwo do proponowanych zabaw. 

 

 

 


