
PROPOZYCJE  ZAJĘC I ZABAW 

Z RODZICAMI 

  dla dzieci 5 letnich  grupa „Króliczki” 

Marzec 

Temat kompleksowy: „Wszystko rośnie”.  (16 III – 20 III) 

Część poranna. 

„Kwiaty” – oglądanie różnych czasopism, książek o tematyce ogrodniczej. Zwrócenie uwagi 

na różnorodność  kwiatów – ich kolorów i kształtów. 

„Przeciwieństwa – memory” – zabawa: rodzic mówi jakiś wyraz /np. gruby/, dziecko szuka w 

pamięci wyraz przeciwstawny /chudy/ ; wymyślamy około 5 wyrazów. 

„Czego brakuje?” – zabawa: dziecko siada w siadzie klęcznym. Rodzic rozkłada na dywanie 

pięć przedmiotów np. cebulę, klocek, piłkę, but, lalkę. Dziecko przez chwilę przygląda się 

kolejności ułożonych przedmiotów po czym odchodzi na bok. Rodzic zmienia kolejność 

dwóch przedmiotów lub zabiera jeden. Dziecko ma za zadanie powiedzieć, jakie zaszły 

zmiany lub czego brakuje. 

Ćwiczenia poranne:  

- „Kwitnące malwy” – dziecko wykonuje siad skulony. Na spokojną melodię dziecko powoli 

wstaje , udaje kwitnące kwiaty, rozkłada ramiona na boki, wspina się na palce. 

- „Sadzenie kwiatów” – rodzic rozkłada na dywanie np. kartki z gazet. Dziecko maszeruje 

pomiędzy kartkami trzymając w ręku np. 5 klocków.  Na sygnał dziecko układa klocki na 

gazetach. 

 

Część dydaktyczna. 

„Nasze kwiaty” – rozmowa na podstawie wiersza M. Konopnickiej, nauka wiersza na pamięć. 

Jeszcze śnieżek prószy, 

Jeszcze chłodny ranek, 

A już w ciepłym lesie 

Zakwita sasanek. 

A za nim przylaszczka 

Wychyla się z pączka 

I mleczem się żółtym  

Złoci cała łączka. 

I dłużej już dzionka, 

I bliżej słoneczka…. 



A w polu się gwieździ  

Biała stokroteczka.  

A dalej fiołki, 

Wskroś trawy, pod rosą, 

W świeżych swych czareczkach  

Woń przesłodką niosą.(…) 

Oj, ziemio ty droga, 

Ty boży zielniku! 

I w polach i w łąkach 

Masz kwiecia bez liku. 

(dobrze byłoby gdyby rodzic pokazał dziecku np. w internecie obrazki kwiatów o których 

mowa w wierszu i dodatkowo obrazki tulipana, krokusa, przebiśniega). 

Pytania do wiersza: O jakich kwiatach jest mowa w wierszu? Który kwiatek zakwitł jako 

pierwszy? Który jako drugi (trzeci, czwarty, piąty). 

Następnie dziecko: dzieli nazwy kwiatów na sylaby z jednoczesnym wyklaskiwaniem; 

wyróżniają pierwszą głoskę w każdej nazwie oraz ostatnią głoskę, nauka wiersza na pamięć. 

 

„Kwiaty rosną – kwiaty więdną” – zabawa ruchowa: dziecko reaguje na polecenia rodzica 

Kwiaty rosną! – dziecko staje na palcach jak najwyżej i wyciąga ręce do słońca; Kwiaty 

więdną! – dziecko kuli się i przykuca. 

 

„Wiosenna grządka” – zabawa matematyczna. 

Dziecko ma przygotowaną kartkę z narysowanymi 7 równoległymi liniami prostymi oraz 

kolorowe guziki/ kółka/pchełki. Linie proste to grządki w ogródku, a guziki to cebulki różnych 

roślin. Zadania dla dziecka: Policz grządki w ogródku? Na pierwszej grządce posadź 1 

cebulkę? Na każdej następnej grządce posadź o jedną cebulkę więcej niż na poprzedniej? Ile 

cebulek jest na trzeciej grządce? Ile na szóstej? Spróbuj policzyć cebulki na pierwszej grządce i 

drugiej razem (trzeciej i czwartej razem).   

 

„Łapie kolory” – zabawa orientacyjno – porządkowa. 

Dziecko maszeruje bądź biega. Na sygnał rodzica (podanie nazwy jakiegoś koloru np. żółty) 

dziecko odszukuje podany kolor w pokoju i dotyka przedmiotu w tym kolorze. 

 

„Wiosenne kwiaty” – praca plastyczna; rysowanie, malowanie farbami, wyklejanie papierem 

kolorowym lub wykonanie z kół (wg pomysłu rodzica). 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



„Zgadnij co to?” – rozwiązanie zagadek. 

 

Wiosną mnóstwo ich w ogródku 

Każdy płatki ma na czubku. (kwiaty) 

 

Bohaterem tej zagadki jest przepiękny kwiatek 

Popularny jest w Holandii – tam jest go dostatek. 

Na Dzień Kobiet lubi pani dostać go od pana. 

O co pytam? Wiesz? Pewnie o …..(tulipana) 

 

Łzy z oczu wyciska. 

Kształt ma niczym kula. 

Zapewne ja jadłeś. 

To przecież….(cebula) 

 

„Tropimy głoskę c” – zabawa słuchowa.  

Dziecko wyszukuje w pomieszczeniu lub wymyśla przedmioty/ zwierzęta/ owoce/ warzywa, 

których nazwy zaczynają się głoską C,c np. cebula, cyrk, cytryna. Dzieli te wyrazy na sylaby, 

nazywa głoski na początku i na końcu wyrazów. Układa zdania z tymi wyrazami.  

 

„Kwiaciarnia” – rozmowa z dzieckiem na dany temat. 

Pytania do dziecka”  - Co to jest kwiaciarnia? Jak w środku wygląda kwiaciarnia?(meble, 

sprzęt, towar) Co można kupić w kwiaciarni? Czym zajmuje się osoba pracująca w kwiaciarni? 

Jak nazywa się osoba, która przygotowuje bukiety i kompozycje z kwiatów? (florystyka) Jakie 

kwiaty są w kwiaciarni? (żywe, sztuczne, doniczkowe, cięte) 

 

Część popołudniowa. 

„Coś na C, c” – rysowanie 5 przedmiotów/rzeczy/ owoców/warzyw itp. zaczynających się 

głoską C,c. 

 

„Marzanna” – wykonanie wspólnie z rodzicami kukły z dostępnych w domu materiałów. 

(przypomnienie dziecku, że rozpoczyna się nowa pora roku – wiosna) 

Marzanna to kukła, która stanowi ucieleśnienie negatywnych cech zimy. Zazwyczaj ubrana w 
kolorowy strój, zwiastuje nadchodzącą  wiosnę.  
Dziecko może również pokolorować Marzannę lub narysować samodzielnie. 
 
„Zielone kanapki” – robienie wspólnie z rodzicem kanapek z dostępnych w domu produktów. 
Zachowanie zasad higieny i bezpieczeństwa. 
 
Przykłady kart pracy, które można z dzieckiem również wykonać (do wyboru). 
 

 



Pokoloruj Marzannę. Ozdób dowolnie rysunek.  

 



     Pokoloruj. 

 

 



 



Temat kompleksowy: „Pracowita wiosna”.  (23 III – 27 III) 

Część poranna. 

„Dobieramy rymy” – zabawa słuchowa: rodzic mówi słowa, np. kura, wóz, noga, rower, koc, 

klasa, dziecko musi dobrać rym do każdego wyrazu. 

„Dokończ rytm” – rodzic rysuje rytm składający się z kwiatków różnego koloru np. 1 kwiatek 

czerwony, 2 kwiatki żółte, 2 niebieskie, 1 czerwony….. Zadaniem dziecka jest dorysować 

dalszy ciąg (10 kwiatków). 

„Dobieramy wyrazy w pary” – zabawa: rodzic mówi dziecku pary wyrazów zaczynających się 

tą samą sylabą, np. kura – kubek; noga – nożyce, rower – robot. Zadaniem dziecka jest 

poszukanie innego wyrazu zaczynającego się tą samą sylabą, np. kura – kubek – kukułka. 

Ćwiczenia poranne: 

- „Ptasie gniazda” – zabawa bieżna: dziecko biega udając latającego ptaszka. Na hasło rodzica 

„Leci jastrząb”! szybko kuca chowając głowę. 

„ Lisi ogonek” – zabawa ruchowa: dziecko otrzymuje np. chustkę lub cienki szalik, który 

wkłada za pasek tak, aby swobodnie zwisał imitując lisi ogon. Dziecko biega i stara się 

uciekać przed rodzicem, który chce mu zabrać ogon. 

„Wielkanocne zajączki” – zabawa skoczna: dziecko ustawia się na końcu pokoju przodem do 

rodzica w siadzie podpartym. Na dowolną muzykę dziecko skacze w stronę rodzica 

naśladując skoki zająca. 

 

Część dydaktyczna. 

„Do czego to służy?” – rozmowa z dzieckiem. 

Rodzic gromadzi różne przedmioty do prac domowych. Prezentuje każdy przedmiot i zadaje 

pytanie: Jak to się nazywa i do czego służy? Dziecko odpowiada na pytania. (zwrócenie uwagi 

na to, by dziecko odpowiadało zdaniami złożonymi). Dzielenie nazw tych przedmiotów na 

sylaby. Wyróżnianie pierwszej i ostatniej głoski w tych wyrazach. 

 

„Rób to co ja” – zabawa naśladowcza. 

Rodzic wykonuje ruchy naśladujące różne czynności, np. zamiatanie podłogi, wycieranie 

kurzu itp. Zadaniem dziecka jest odgadnąć pokazaną czynność i naśladować ją. 

 

„Jakie to narzędzie i do czego służy?” – zabawa słownikowa. 

Dziecko wymienia nazwy narzędzi ogrodniczych (jeżeli to możliwe rodzic pokazuje dziecku te 

narzędzia w internecie) oraz ich przeznaczenie. Pytanie do dziecka: Jakie prace należy 

wykonywać wiosną w ogródku? Do czego służą łopata, grabie, konewka, wąż ogrodniczy, 

sekator, motyka? Dzielenie tych wyrazów na sylaby. Rodzic mówi nazwę narzędzia, dzieląc je 

na głoski. Dziecko wysłuchuje nazwy i mówi co usłyszało. 

 

„Praca w ogródku” – zabawa naśladowcza. 



Dziecko naśladuje czynności wykonywane wiosną w ogrodzie – rodzic odgaduje jaka to 

czynność, następnie zmiana ról.  

 

„Idzie do nas wiosna” – piosenka (YouTube). 

Wysłuchanie piosenki, omówienie tekstu, nauka piosenki, zabawa taneczna na jej tle według 

pomysłu dziecka. 

 

„Lato podczas zimy” – zapoznanie dziecka z pojęciem cieplarnia (szklarnia). 

Pytania do dziecka: Co to jest szklarnia? Jakie rośliny można tam zobaczyć? Skąd się bierze 

ciepło w szklarni? Dlaczego szklarnia musi być ogrzewana? Po co hoduje się rośliny w 

szklarni? 

 

„Gdzie co jest?” – zabawa matematyczna. Orientacja w przestrzeni. 

Rodzic umieszcza w rożnych miejscach pokoju zabawki, np. misia – na półce, lalkę – w wózku, 

samochód – obok garażu, piłkę – na stole, grę – obok misia. Następnie prosi dziecko, aby 

przyjrzało się uważnie wskazanym zabawkom i powiedziało gdzie się znajdują. Dziecko może 

układać zabawki w różnych miejscach, ale za każdym razem należy akcentować określenie 

położenia: na, w, obok, za, przed. 

 

„Jaki to ptak?” – rozwiązanie zagadek     (uświadomienie dziecku co robią ptaki wiosną) 

To nie bocian, nie jaskółka. 

Krzyczy: kuku. To…..(kukułka) 

 

Jedna wiosny nie uczyni – to znane przysłowie. 

Ostre, długie jest jej skrzydło, krótki dziób na głowie. 

Ptaszek umie pięknie latać, robi w niebie kółka. 

A jej nazwa jest ci znana, to przecież…..(jaskółka) 

 

Mały, szary ptaszek. 

Krótki ma dziób, niedługi ogonek. 

Wiosną radośnie swym śpiewem wita dzionek. (skowronek) 

 

„Ptaki do gniazd” – zabawa orientacyjno – porządkowa. 

Rodzic rozkłada na dywanie np. gazety (to będą gniazda ptaków). Dziecko biega po dywanie, 

na sygnał rodzica „Ptaki do gniazd!” dziecko staje na najbliższej gazecie. 

 

„Gniazdko z jajkami” – zajęcie plastyczno – techniczne. 

Lepienie z plasteliny z pomocą rodzica. 

 

„Zielona żabka” – słuchanie opowiadania B. Formy, rozmowa na jego temat. 

Zielona żabka nad stawem mieszkała. Codziennie na olbrzymim liściu siadała i rozmyślała. 



- Ach jaka jestem brzydka, zielona jak trawa, jak glony w stawie. Nie wyglądam wcale 

ciekawie. Kto taką brzydką zechce za żonę. Dlaczego wszystko mam takie zielone! 

Nagle w pobliżu żabka ważka usiadła. A żabka rzecze: 

- Jaka powabna. Wszyscy uwagę na nią zwracają, wciąż jej barwami się zachwycają. 

W trawie biedronka się pojawiła. 

- Czemu się smucisz, sąsiadko miła? 

- Biedronko, piękna twoja sukienka. Ciągle zazdrośnie na nią ktoś zerka. Jam nieszczęśliwa w 

swojej zieleni, kolor mój nigdy się już nie zmieni. 

Wtem dumnie bocian przez łąkę kroczy. Otwiera mocno swe bystre oczy. 

- Tak tu zielono, moi kochani, że aż się w głowie kręci czasami. 

Serduszko żabce mocno zabiło. 

- Kiedy mnie ujrzy, nie będzie miło. Muszę czym prędzej schować się w trawie. 

Tymczasem bocian zerka ciekawie. Ponieważ jednak zielona była, to przed bocianem dobrze 

się skryła.  

Właśnie dla żabki jest przeznaczona świeża, soczysta barwa zielona. 

 

Pytania do dziecka: Kto jest głównym bohaterem opowiadania? Kogo żabka spotkała na 

łące? Jaki problem miała żabka? Dlaczego bocian nie upolował żaby? Jak zwierzęta 

dostosowują się do warunków zewnętrznych? 

 

„Gra w zielone” – zabawa ruchowa. 

Dziecko spaceruje po pokoju. Na sygnał słowny rodzica: „zielony kolor” dziecko szuka podany 

kolor w pokoju i dotyka go. 

 

Część popołudniowa. 

„Zielony obrazek” – malowanie farbami. 

 
„Zakładam wiosenną hodowlę” – założenie kącika przyrodniczego wspólnie z rodzicami 
- Sadzenie w ziemi cebuli dymki w kubeczku np. po jogurcie (przypomnienie dziecku o 
konieczności podlewania), w kolejnych dniach obserwacja wzrostu. 
- Sianie rzeżuchy na podstawce wyłożonej watą (przypomnienie dziecku o konieczności 
podlewania), w kolejnych dniach obserwacja wzrostu. 
 
„Dołóż wyraz” – zabawa językowa. 
Dziecko siedzi na dywanie. Przed dzieckiem leżą klocki lub guziki. Rodzic mówi zdanie, np. 
Zielone żaby. Wypowiadając każdy wyraz,  kładzie jeden klocek na środku. Każdy klocek 
powinien być w innym kolorze. Zadaniem dziecka jest powtórzenie zdania powiedzianego 
przez rodzica i dołożenie do niego swojego słowa z jednoczesnym położeniem klocka np. 
Zielone żaby kumkają. Dziecko dokłada kolejny wyraz oraz kolejny klocek np. Zielone żaby 

kumkają, skacząc. Itd. 
 
Przykłady kart pracy, które można z dzieckiem również wykonać (do wyboru). 



Oto Pani Wiosna. Możesz wykleić kilka kwiatków papierem kolorowym albo plasteliną, resztę 
pokoloruj. 
 
 

 



 

• Pokoloruj  starannie wszystkie zabawki. 

 

 



Narysuj ołówkiem taki sam wzór po prawej stronie. 

 


