
Zachęcamy rodziców do kontaktu z nauczycielami oraz 

przesyłania dziecięcych prac na maila grupowego. 

adresy e – mail grup 3 latków:  

I A – pp1pierwszaa@wp.pl 

I B - przedszkole1.1b@wp.pl 

Propozycja zajęć dla 3 latków 18.05.20r-22.05.20r  

Temat tygodnia: Wiosenna łąka 

maj  

1.Zielone 

żabki 

(poniedziałek) 

18.05.2020 

• Słuchanie wiersza E. Stadtmuller Zielone żabki. 

(załącznik nr 1) 

2.Owady na 

łące 

(wtorek) 

19.05.2020 

• Historyjka obrazkowa Na wiosennej łące – ćwiczenia w liczeniu. 

(załącznik nr 2) 

3.Łąkowe tańce. 

 
(środa) 

20.05.2020 

• Zabawy przy piosence Żabie kroki 

 

(załącznik nr 3)  

4.Domek 

pszczół 
(czwartek) 

21.05.2020 

• Ul – praca plastyczna – wyklejanie plasteliną, malowanie farbą, 

rysowanie kredkami pastelowymi, itp. (do wyboru). 

(załącznik nr 4) 

5. Zdrowo i 

sportowo na 

wiosnę. 
(piątek) 

22.05.2020 

• Zabawy ruchowe „Wiosenna łąka” w ramach akcji  

Zdrowo i Sportowo 

(załącznik nr 5) 
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Załącznik nr 1 

Wiersza E. Stadtmüller „Zielone żabki”. 

 

(Dzieci słuchają wiersza. Gdy usłyszą słowa: zielone, 

zielonym, zieloną... i inne słowa związane z zielenią – 

klaszczą). 

 

Zielone żabki nad zielonym stawem 

urządziły sobie zieloną zabawę. 

W zielone się listki ślicznie wystroiły 

i w zielonej trawie walczyka tańczyły. 

A kiedy pod wieczór były już zmęczone, 

to z pasikonikiem 

zagrały... w zielone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg 

ŻABIE KROKI 

1.  To nie lada, lada gratka, 

Kiedy z boćkiem tańczy żabka 

Bociek żabce patrzy w oczy, 

Raźnym krokiem za nią kroczy 

Bociek żabce patrzy w oczy, 

Raźnym krokiem za nią kroczy 

 

Ref Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba, 

Wzdycha bociek – co za żaba! 

Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba, 

Wzdycha bociek – co za żaba! 

Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba, 

Wzdycha bociek – co za żaba! 

 

2.  Żabka w koło podskakuje, 

Bociek nogą wymachuje 

Wciąż się kłania małej pannie 

W lewo, w prawo, nieustannie 

Wciąż się kłania małej pannie 

W lewo, w prawo, nieustannie 

 

Ref Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba, 

Wzdycha bociek – co za żaba! 

Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba, 

Wzdycha bociek – co za żaba! 

Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba, 

Wzdycha bociek – co za żaba! 

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg


 

3.  Bocianowi wciąż za mało, 

Jeszcze tańczyć mu się chciało 

Złapał żabkę za dwa boczki, 

W przód, do tyłu robią kroczki 

Złapał żabkę za dwa boczki, 

W przód, do tyłu robią kroczki 

 

Ref Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba, 

Wzdycha bociek – co za żaba! 

Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba, 

Wzdycha bociek – co za żaba! 

Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba, 

Wzdycha bociek – co za żaba! 

 

4.  Kiedy sobie tak tańczyli 

Do stawiku się zbliżyli, 

Żabka do wody wskoczyła 

I zabawa się skończyła 

Żabka do wody wskoczyła 

I zabawa się skończyła 

 

Ref Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba, 

Wzdycha bociek – co za żaba! 

Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba, 

Wzdycha bociek – co za żaba! 

Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba, 

Wzdycha bociek – co za żaba! 

 

 



Załącznik nr 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

PRZEBIEG ZABAW RUCHOWYCH: 

 

1. „Jestem słońcem” – język ciała – ćwiczenie dużych grup mięśniowych- 

dziecko w pozycji kucznej, głowa schowana, powoli podnosi się, 

rozprostowując ręce, nogi, tułów, wyciągając ramiona w górę, przechodząc 

kilka kroków i znów wracając do pozycji kucznej - ( przykład rozkwitającego 

kwiatka na łące). 

 

2. „Motyle i bąki” – zabawa orientacyjno-porządkowa – na wyznaczonym 

terenie leżą rozłożone na trawie krążki i obręcze ( można wykorzystać 

sznurek) . Dziecko (motyl) porusza się na dźwięk uderzenia łyżką w 

pokrywkę od garnka, na przerwę w uderzeniach – dziecko sfruwa na kwiaty 

(krążki zrobione ze sznurka, włóczki, itp.). Następnie dziecko  (bączek) 

porusza się na dźwięk uderzenia łyżką w pokrywkę od garnka, na przerwę w 

uderzeniach – sfruwa do ula (obręcze). Zabawę można wykonać z 

rodzeństwem, z podziałem na role: motyle i bączki 

 

3. Dziecko zbiera krążki, maszerując z nimi po kole, oddając je rodzicowi. 

 

4. „Mrówki budują mrowisko” – zabawa z elementem czworakowania - na 

trawie są rozłożone pałeczki (łyżki, zabawki z piaskownicy itp.), dziecko 

(mrówka) chodzi na czworakach w różnych kierunkach, na hasło rodzica 

zbiera pałeczki (łyżki, zabawki z piaskownicy itp.), zanosi na wyznaczone 

miejsce, wkładając do obręczy. 

 

5. „Bociany” – zabawa z elementem równowagi - dziecko chodzi unosząc 

wysoko kolana, na dźwięk (na przykład klaszczemy w dłonie) staje na jednaj 

nodze i rozkłada w bok ręce. 

 

6. „Żaby” – zabawa bieżna z elementem skoku – dziecko biega w różnych 

kierunkach przy dźwiękach (na przykład klaszczemy w dłonie), na przerwę w 

uderzeniach w dłonie, skacze w różnych kierunkach. 

 

7. „Skrzydło motyla” – zabawa z prześcieradłem, ręcznikiem itp. – dziecko 

faluje tkaniną naśladując trzepot skrzydeł motyla. 


