
Drogie Motylki!  Drodzy Rodzice! 

Propozycje aktywności na 02.04.20r.  

1. Zaśpiewajcie I i II  zwrotkę piosenki „Zielona wiosna” oraz spróbujcie  się nauczyć III 

zwrotki   - https://www.youtube.com/watch?v=VR50rxz_wGM 

2. O jakim ptaku mówię? – rodzic wypowiada sylabami nazwy poznanych ptaków  

(bo - cian; żu – raw; ja – skół – ka;  ku – kuł – ka) – dziecko podaje nazwę pełnym wyrazem. 

3. Bocian i żabka (żabki). 

Przygotujcie (wyrwijcie, wytnijcie) z gazet kilka kół i kwadratów. Gdy będą gotowe rozłóżcie 

je na podłodze (to będą kamienie, po których będą skakały żabki). Jeśli to możliwe zaproście 

do zabawy wszystkich członków rodziny. Wyznaczona osoba jest bocianem. Bocian mówi 

żabkom, po których kamieniach mają skakać np. koło, kwadrat, kwadrat, koło, koło. Gdy 

któraś z żabek pomyli się i nie skoczy na wskazany kamień – zamienia się w bociana. 

4. Układamy bociana. 

Teraz z papierowych kół i kwadratów spróbujcie wspólnie ułożyć bociana. 

5. Rzucamy do celu 

Papierowe figury, z których korzystaliście w poprzednich zabawach, zamieńcie na kuleczki 

(zgniećcie je w dłoniach). Postawcie na środku pokoju jakiś pojemnik np. plastikową miskę. 

Rzucajcie kulkami z gazet starając się trafić do celu. 

6. Żabki skaczą do stawu.    

Przygotujcie: staw (np. rozłożony ręcznik, płaski talerz, płaska poduszka) oraz łyżkę stołową.  

Każdy z uczestników zabawy przygotowuje sobie z gazet kilka małych kuleczek, które będą 

żabkami. 

Siadamy przed naszym stawem. Teraz kolejno, każdy z uczestników zabawy, kładzie na 

końcu trzonka łyżki „kulkę – żabkę” i naciskając na miseczkę, stara się trafić nią do „stawu”.  

 

7.  Wykonajcie bociana – karta 25 z wyprawki plastycznej. 

Bociana można pokolorować kredkami, mazakami, pomalować farbami, wykleić plasteliną, 

kolorowym papierem, włóczką (w zależności od posiadanych materiałów plastycznych). 

 



Jeśli po południu będziecie się nudzić, możecie obejrzeć bajeczkę „Brzydkie kaczątko” -  

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

lub pokolorować kaczątko (załącznik 1) 

 

Powodzenia ☺          Wychowawczynie 

 

Na jutro przygotujcie kolorowe klamerki do ubrań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Załącznik 1 

 

 

Źródło: www.kolorowankionline.net 

 


