
Zabawy dla dzieci w wieku 3 lat 

 

 „ Pani Wiosna” – zabawy i ćwiczenia rozwijające pamięć, koncentrację uwagi, 

spostrzegawczość i sprawność manualną. 

Rozmowa na temat znanych dzieciom oznak wiosny a następnie odczytanie listu:  

„Dzień dobry! To ja Wiosna. Bardzo chciałam być dzisiaj tu z Wami, musiałam jednak 

odwiedzić jeszcze inne miejsca, które odwiedzam o tej porze roku. Zostawiłam Wam liściki z 

zadaniami. Jeśli lubicie zadania to na pewno będziecie się dobrze bawić. Ściskam Was 

serdecznie. Pani Wiosna! 

1. Opowiedz o tym jak zmienia się przyroda, gdy zbliża się wiosna na podstawie wiersza B. 

Formy pt. „Prośba do słoneczka”. 

 Malutka główka krokusa 

nad śniegiem się pojawiła. 

To znaczy, że już wkrótce 

przybędzie wiosna miła. 

Słoneczko nasze kochane, 

bardzo cię prosimy, 

ogrzewaj mocno ziemię, 

zacieraj ślady zimy. 

Pod śniegiem mocno bije 

pani przyrody serce, 

słoneczko wyślij promienie, 

daj ciepła jak najwięcej. 

 Rozmowa na temat wiersza:  

- jaki kwiat pojawił się nad śniegiem? 

- co to oznacza? 

- o co prosimy słoneczko? 

2. Zabawa dźwiękonaśladowcza „Czyj to głos?” -  dzieci z pomocą rodziców naśladują 

dźwięki (bocian, żaba, pszczoła, skowronek). 

Zabawa ruchowa: 

- żaby- podskoki 

- bocian- stanie na jednej nodze 

- skowronek- poruszanie rączkami w górę i w dół (skrzydełka) 

- pszczoła- maszerowanie i wydawanie dźwięku  

 



3. Rozpoznajemy wiosenne kolory-  zabawa w skojarzenia 

Żółty- słońce 

Niebieski- chmura 

Zielony- żaba, trawa, liście, łodyga,  

Biało- czerwony- bocian 

Fioletowy- krokus 

4. Praca plastyczna „Krokus”-wybieramy dowolną metodę w zależności od dostępnych 

artykułów plastycznych: 

 - malowanie farbą za pomocą paluszków 

- kredkami 

- wyklejanie plasteliną 

- wydzieranka z kolorowego papieru, bibuły.  

 

5. Układanie wybranych wzorów na stole lub podłodze (słońce, kwiat, drzewo, chmura ) z 

dostępnych materiałów np. guzików, zakrętek od butelek, ziaren fasoli.  



 

6. „Pada deszczyk” zabawa naśladowcza przy piosence z wykorzystaniem gazet, dzieci 

stukając palcami naśladują padający deszcz. 

7. „Wiosenny wiatr”- dmuchanie na gazety, ćwiczenia oddechowe. 

8. Zabawa ruchowa- zapraszamy dzieci do wspólnej zabawy: 

- wietrzyk zaprasza dzieci do tańca wietrzyków: naśladowanie szumu wiatru na zgłoskach 

szu, szu ,wiu,wiu w różnym tempie i tonacji głosu (szybko-wolno, głośno-cicho); 

- kropelki deszczu zapraszają do zabawy –w różnym tempie, dzieci powtarzają, wystukując 

rytm o podłogę  i mówiąc kap,kap,kap ,stuk, stuk, stuk; 

 

- promyk słoneczny zaprasza do zabawy- unoszenie rączek do góry  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


