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3-LATKI I 4-LATKI
MARZEC

Szukamy wiosennych kwiatów
Pomoce: 4 szarfy w kolorach: niebieskim, czerwonym, żółtym, zielonym, 
10 woreczków, 10 piłek, 4 pachołki. 
Przebieg: N. dzieli dzieci na 4 zespoły. Pierwsze dziecko z każdego zespołu 
oznacza szarfą jednego koloru. Na sygnał N. dzieci chodzą w zespołach po sali, 
trzymając się za ręce, i odszukują wiosenne kwiaty – porozrzucane po dywanie 
woreczki, piłeczki. Wkładają je do pachołka tego samego koloru. Zabawa trwa 
do momentu odszukania wszystkich kwiatów – woreczków i piłeczek.

Gorące woreczki
Pomoce: 10 woreczków, 4 szarfy w kolorach: żółtym, niebieskim, czerwonym, 
zielonym.
Przebieg: Dzieci wraz z N. siedzą w kole. N. rozdaje im 10 woreczków. Na środku 
koła rozkłada szarfy. Dzieci podają sobie rytmicznie woreczki, wypowiadając 
rymowankę: Gorące woreczki skaczą do miseczki. Powtarzają rymowankę 
cały czas. Kiedy N. powie, np. czerwony parzy, zadaniem dzieci, które mają 
woreczki w tym kolorze, jest wrzucenie ich do szarfy w takim samym kolorze. 
Jeśli dziecko nie wrzuci woreczka, bierze go ponownie i zabawa trwa dalej. 
Zabawa kończy się, kiedy wszystkie woreczki znajdą się w szarfach w takim 
samym kolorze.
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Zmiana
Pomoce: 10 woreczków, 10 piłek w kolorach: żółtym, niebieskim, czerwonym, 
zielonym, tamburyn.
Przebieg: Dzieci siedzą w kole, w siadzie skrzyżnym. N. rozdaje im 10 woreczków 
i 10 piłek. 
Jedno dziecko pozostaje poza kręgiem i maszeruje dookoła. N. wygrywa rytm na 
tamburynie. Dzieci podają sobie rytmicznie woreczki i piłeczki, wypowiadając 
rymowankę: 

Hej, ho! Podaj worek! Hej, ho! Podaj piłkę. 
Hej, ho! Lata mucha, każde dziecko teraz słucha!

N. przestaje grać i mówi nazwę wybranego koloru, np. czerwony. Dzieci, które 
mają woreczki lub piłeczki w tym kolorze, zamieniają się miejscami. Dziecko, 
które chodziło po zewnętrznej stronie kręgu, zajmuje jedno z wolnych miejsc, 
a to, które pozostało bez miejsca, maszeruje wokół kręgu.
N. może utrudnić zadanie i wywoływać np. żółty woreczek i czerwoną piłkę.

Szukamy wiosennych kwiatów
Pomoce: po jednej szarfie w kolorze: czerwonym, zielonym, niebieskim, 
żółtym, 10 woreczków, 10 piłek, dowolna liczba przedmiotów w kolorach 
szarf (ułożonych na dywanie), 4 pudełka w kolorach szarf.
Przebieg: N. dzieli dzieci na dwa zespoły. Pierwsze i ostatnie dziecko 
z  pierwszego zespołu oznacza szarfami w kolorach czerwonym i żółtym, 
a z drugiego zespołu – niebieskim i zielonym. 
Na sygnał dany przez N. dzieci w zespole trzymają się za ręce, chodzą po sali 
i szukają porozrzucanych po dywanie woreczków, piłek i innych elementów – 
wiosennych kwiatów w kolorach szarf swojego zespołu (zbierają je pierwsze 
i ostatnie dziecko z zespołu). Ważne, aby zespoły nie rozłączały się podczas 
poszukiwań kwiatów. Po ich znalezieniu zadaniem dzieci z zespołów jest 
włożenie przedmiotów do pudełek w kolorach szarf ich zespołu. Wygrywa ten 
zespół, który szybciej odszuka wszystkie swoje przedmioty – wiosenne kwiaty.
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Liczymy kwiatki 
Pomoce: 10 woreczków, 10 piłeczek, szarfy.
Przebieg: N. rozkłada na dywanie szarfy, w trzech szarfach układa po trzy 
piłeczki, w czterech szarfach – po 2 woreczki, w kolejnych czterech – po jednym 
woreczku. Dzieci maszerują dookoła szarf i mówią wyliczankę:

Jeden, dwa i trzy, liczyć umiesz ty.
Umiem też i ja – jeden, potem dwa.

N. mówi: 1, 2 lub 3, a zadaniem dzieci jest odnalezienie szarfy, w której jest 
odpowiednia liczba elementów. Dzieci stawiają nogi na właściwej szarfie. Jeśli 
jakieś dziecko się pomyli, siada z boku, mówi wyliczankę i kibicuje pozostałym 
dzieciom. 

Bocian i żabki
Pomoce: 10 woreczków, 4 pachołki.
Przebieg: N. dzieli dzieci na dwie grupy: bociany i żabki. Bociany, z woreczkami 
na głowach, maszerują po dywanie i próbują złapać skaczące żabki. Kiedy 
bocian złapie żabkę, następuje zmiana ról. Zabawę można powtórzyć dowolną 
ilość razy. Na zakończenie zabawy dzieci mające woreczki odszukują pachołki 
w kolorach woreczków i je do nich wrzucają. 

3-LATKI I 4-LATKI
KWIECIEŃ
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Król Kwiatów
Pomoce: 10 woreczków w czterech kolorach.
Przebieg: N. rozkłada na dywanie woreczki. Dzieci swobodnie maszerują, 
a  N. mówi: Kolorowe kwiaty i gorące słońce. Kto będzie królem na tej łące? 
Następnie wskazuje, wokół jakiego koloru woreczka dzieci mają się ustawić 
i iluosobowe kółko utworzyć. Np. na hasło: 5  i  czerwony – pięcioro dzieci 
tworzy kółko wokół czerwonego woreczka. N.  zaczyna od większej liczby 
dzieci wokół woreczka i stopniowo ją zmniejsza, aby wyłonić Króla Kwiatów. 
Dzieci, które nie będą miały miejsca, stają z boku i kibicują pozostałym.
Przy ostatniej dwójce liczy się, kto będzie pierwszy. Kiedy dzieci zrozumieją 
zasady, Król Kwiatów może podawać hasła.

Bociany i sprytne żabki
Pomoce: 10 woreczków, 10 szarf, 4 pachołki.
N. dzieli dzieci na dwie grupy: bociany i żabki. Bociany zakładają szarfy. 
Pozostałym dzieciom (żabkom) N. rozdaje woreczki. Żabki trzymają schowane 
w rękach woreczki i skaczą z nimi po dywanie. Reszta żabek udaje, że trzyma 
woreczki, żeby zmylić bociany. Bociany skaczą na jednej nodze i próbują 
złapać żabki z woreczkami w kolorach ich szarf. Jeśli bocian złapie żabkę, woła: 
Kle, kle. Żabka, jeśli ma woreczek w kolorze szarfy bociana, odpowiada: Kum, 
kum, odkłada woreczek do pachołka w jego kolorze i skacze dalej z innymi 
żabkami. Jeśli nie ma woreczka, kiwa głową i skacze dalej. Zabawa trwa do 
zapełnienia pachołków 10 woreczkami.
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