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ZABAWY Z PANIĄ WIOSNĄ 

Drodzy Rodzice naszych Maluszków, 

jest to trudna sytuacja zarówno dla Was jak i dla nas. Tęsknimy za naszymi maluszkami. 

Przez obecną sytuację epidemiologiczną ominął nas Bal Wiosny. Dzień, w którym cieszymy 

się z odejścia zimy, a witamy Panią Wiosnę i razem z nią wspólnie się bawimy. 

 Chciałybyśmy urozmaicić Państwu czas, który spędzacie z Waszymi pociechami i w 

związku z tym zaproponować kilka aktywności ogólnorozwojowych dla naszych kochanych 

Biedronek. 

 Celem tych zabaw jest: 

- usprawnienie motoryki małej 

- stymulowanie procesu poznawania i doświadczania świata 

- ułatwienie odbierania i przetwarzania bodźców 

- poszerzanie zasobu słownictwa 

- doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej i słuchowo- ruchowej 

- integracja rodziny 

 

1. Razem z dzieckiem posadźcie w doniczce cebulę. Wystarczy niewielka doniczka, trochę 

ziemi ogrodowej, jasne i ciepłe stanowisko na parapecie i …cebula. Po posadzeniu w 

doniczce cebuli, podlejcie ją i razem z dzieckiem obserwujcie jak rośnie.  

2. Możecie zatańczyć „Wiosenną poleczkę”. Link do piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=8W4_2FokVHU 

 

Nasze maluszki uwielbiają tańce z pomponami. Można wykonać je w prosty sposób: do 

patyczka (może być taki po balonie lub do szaszłyków) dokleja się taśmą klejącą pocięte na 

paski worki na śmieci. Kolory worków można łączyć ze sobą. Gwarantujemy radosną 

zabawę.  

https://www.youtube.com/watch?v=8W4_2FokVHU


Poniżej przedstawiamy sposób wykonania takiego pomponu. Jego wykonanie zajmuje 

maksymalnie 15 minut. 

 

 

3. Jeśli macie Państwo w domu farby plakatowe, możecie wykonać z dziećmi wiosenną łąkę.  

Rolkę po papierze toaletowym nacinamy po obwodzie na kilkucentymetrowe paski. Paski 

wywijamy na zewnątrz rolki i smarujemy farbą. Odbijamy na kartce papieru tworząc 

wspaniałe kwiaty. Potem można domalować łodygi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Zachęcamy również do pokazywaniu dziecku przez okno słońca, powiewów wiatru, 

uchyleniu okna i wsłuchaniu się w śpiew ptaków. Może uda się dzieciom pokazać motylka? 

Zachęcamy również do opowiadaniu dzieciom o tym, co widzą za oknem. Poszerzy to zasób 

słownictwa u maluszków.  

5. Proponujemy zabawę ruchową: „Szukamy wiosennych kwiatów”. Sztuczne kwiaty/ kwiaty 

wycięte z papieru rozkładamy po domu. Maluszek chodzi z koszyczkiem i szuka kwiatków. 

Znalezione- chowa do koszyczka. 

 

Życzymy miłej zabawy ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


