
Powolnym krokiem zbliża się wiosna , dlatego mam kilka propozycji aktywności  z dziećmi 
w domu związanych z tą porą roku. 

Wiersz  – ćwiczenie pamięci, koncentracji przedszkolaka  

„ Kwiatki – bratki” 

Jestem sobie ogrodniczka, 
mam nasionek pół koszyczka , 
jedne  gładkie , 
drugie w łatki, 
a z tych nasion będą kwiatki […] 

Mam konewkę z dużym uchem, 
co podlewa grządki suche. 
Mam łopatki 
oraz grabki, 
bo ja dbam o swoje kwiatki. 

 Praca plastyczna – rozwój sprawności manualnej oraz wyobraźni. 

Przebiśnieg  

Do przygotowania tej pracy plastycznej potrzebne są: 

• Kolorowy papier ( zielony, niebieski, biały) 

• Klej  
• Płatki kosmetyczne lub fasola 
• Mazak lub zielona kredka 

Pomóżcie dziecku wyciąć w waciku kształt kwiatka przebiśniegu.  Śnieg i liście myślę, że 
wytnie samo.  

 

 

 

 

 
 

 

Jeśli macie możliwość zachęcam również do zasadzenia z dziećmi w doniczkach cebulek 
szczypiorku lub kwiatów, wysiania na wacie rzeżuchy. Obserwujcie ich wzrost. 

 



Propozycje zabaw z dziećmi w domu: 

Ciepło- zimno – Prosta zabawa , która idealnie nadaje się na wspólne zabawy w domu. 
Jeden z uczestników opuszcza pomieszczenie, a pozostali muszą schować wybrany 
przedmiot. Gdy przedmiot jest już dobrze ukryty, zapraszamy osobę, która wyszła.  Małym 
dzieciom należy  ułatwić zadanie i powiedzieć, jakiego przedmiotu szukają np. misia, 
samochodu itp. Pozostali uczestnicy podpowiadają szukającemu mówiąc „ciepło”, jeśli zbliża 
się do szukanego przedmiotu a zimno, gdy się od niego oddala. Jeśli maluch jest bardzo 
blisko szukanego przedmiotu wówczas krzyczymy „gorąco”, a gdy za bardzo się oddalił 
krzyczymy „mróz”. Gdy przedmiot zostanie znaleziony prosimy kolejną osobę o wyjście 
 z pomieszczenia  i zabawa zaczyna się od początku. 

Papierowy makaron – Zabawa polega na rozcinaniu starych gazet. Dziecko ćwiczy 
umiejętność cięcia, wycinania nożyczkami.  

Dotknij – osoba prowadząca zabawę mówi „Zielone” i każde dziecko musi dotknąć 
czegoś zielonego. Osoba, która nie znajdzie rzeczy w zielonym kolorze, staje na środku Sali 
 i podaje nową komendę. Polecenia nie muszą ograniczać się tylko do kolorów, ale mogą 
dotyczyć też kształtów. 

 Zachęcam do ćwiczenia z dziećmi znajomości kolorów.  
Możecie wziąć farby i pomieszać kolory ze sobą nazywając je. Np.  żółty + niebieski, 
niebieski+ czerwony… Chcąc zaciekawić malucha pozwólcie im zabawić się w Panią wiosnę. 
Jeśli macie folie spożywczą rozwieście ją  gdzieś w pobliżu okna i pozwólcie dzieciom 
malować świat.  Proponuję włączyć dzieciom w tym czasie piosenkę zespołu Fasolki „Wiosna 
w ogródku”, która wprowadzi je w nastrój wiosenny. 

 

 

Zabawki dla dzieci  

   Jeszcze całkiem niedawno sklepy nie były przepełnione różnorakimi zabawkami , a my, 
żeby mieć czym się bawić  musieliśmy uruchomić wyobraźnię i  stworzyć coś samemu. 
Zachęcam do  tworzenia zabawek z dziećmi np. garażu dla małych autek z niepotrzebnego 
pudełka po butach lub domku dla lalek ze starego kartonu lub krzeseł i koca… 



  

Garaż      Piłkarzyki  

 

Domek dla lalek 

 

 

 


