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Propozycje zabaw z dziećmi w domu: 

 

Poniedziałek 

Aktywność matematyczna 

Wspomaganie całościowego rozwoju dzieci  poprzez stymulowanie  potencjału poznawczego 

w toku zabaw z wykorzystaniem liczmanów i figur geometrycznych. (PPWP IV.8, 12) 

 „Geometryczny tropiciel”- zapraszamy dzieci do poruszania się po całym mieszkaniu/ 

domu w poszukiwaniu geometrycznych kształtów (mogą to być całe przedmioty lub 

ich elementy). Efekty swoich poszukiwań dzieci mogą rysować na kartkach (dostrzec 

mogą np.: blat stołu, krzesła, ekran telewizora, talerz, kółko od klucza, zakrętkę, 

dywan, okno, rolkę po papierze, dezodorant, kostkę mydła, gąbkę, doniczkę  itd.).  

 „Narysuj i wytnij!”- zapraszamy dzieci do odrysowywania kształtów przedmiotów, np. 

klocków, talerzyków, nakrętek słoików, rolek po papierze, pudełek po leku itp. 

Wszystkie figury dzieci odrysowują w dwóch egzemplarzach, następnie je wycinają. Z 

powstałych elementów układają dowolny obrazek lub dwa obrazki jednakowe. 

 „Ułóż tak, jak ja”- układanie z zachowaniem osi symetrii (lustrzane odbicie)- jedna 

osoba układa swój obrazek, druga odwzorowuje i na odwrót; 

 

Wtorek 

Zabawy konstrukcyjne 

Wspomaganie  całościowego rozwoju dziecka poprzez zabawy konstrukcyjne z 

wykorzystaniem dowolnego materiału. (PPWP I. 6; IV 11, 12, 19) 

 „Wymarzony dom/ garaż”- zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem dowolnych 

klocków wg pomysłu dzieci; mierzenie wysokości  powstałej budowli z zastosowaniem 

dowolnej miary (jeden klocek, ołówek, dłoń, łyżka, rolka po papierze). 

 „Gąbczasty parking”- konstruowanie z wykorzystaniem gąbek do mycia, zmywania; 

dodatkowo można wykorzystać patyczki do szaszłyków, plastikowe noże, w ten 

sposób tworząc bardziej rozbudowane piętrowe konstrukcje;  

 “Papierowe pojazdy”- przygotujcie kartki papieru i zróbcie  z nich samoloty, łódki, 

latawce, łódki zwodujcie w misce z wodą lub podczas wieczornej kąpieli w wannie  a 

samoloty i  latawce puszczajcie pod sufit, pamiętajcie, że zawsze można udoskonalać 

konstrukcje poprzez dodatkowe zaginanie lub nadrywanie papieru. 
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Środa 

Aktywność językowa 

Wspomaganie całościowego rozwoju dziecka w toku zabaw językowych i artykulacyjnych. 

(PPWP IV 2,4,6) 

 „O sprytnym koniku”- bajka artykulacyjna; zapraszamy dziecko do zabawy i 

wykonywania ćwiczeń buzi i języka zgodnie z treścią bajki. Mówimy dziecku, że jego 

język będzie teraz sprytnym kornikiem, który wybrał się na wycieczkę do lasu. 

Sprytny mały kornik nie lubił się nudzić. Pewnego dnia  wybrał się na wycieczkę do lasu. 

Wychodząc z domu (dziecko wysuwa język) rozejrzał się uważnie po okolicy (dziecko oblizuje 

usta, dolną i górną wargę) i radośnie pogwizdując  i podśpiewując (dziecko robi „rurkę z ust, 

może podśpiewywać „fju, fju, fju…”) w podskokach ruszył w drogę (dziecko kląska językiem, 

naśladując konia). Na leśnej polanie  zatrzymał się (dziecko zaciska wargi) i ziewnął szeroko 

(dziecko naśladuje ziewanie, szeroko otwierając usta). W lesie było ciepło i bardzo zielono, 

listki szumiały (dziecko naśladuje szum drzew /szszuuuu/), ptaszki  śpiewały, ale żeby 

dokładnie to wszystko usłyszeć,  kornik musiał zachowywać się bardzo cichutko (dziecko 

przybliża palec do ust i szepcze ćśśśśś…). W oddali Sprytny Kornik dostrzegł ogromne 

drzewo, chciał mu się bliżej przyjrzeć , ruszył więc co sił w nogach (dziecko kląska), dotarł do 

celu. Był to dąb, faktycznie bardzo duży! Trzeba byłoby  to drzewo  dobrze obejrzeć- 

pomyślał kornik (dziecko wysuwa język i  ruchem okrężnym oblizuje wargi: górną i dolną, 

lewy i prawy kącik ust). Nasz bohater zobaczył w dębie niewielki otworek, małą dziuplę, 

natychmiast do niej wskoczył i zaczął rozglądać się po kątach  (dziecko chowa język w głąb 

jamy ustnej). Dziupla była całkiem spora( dziecko  przesuwa język po podniebieniu w stronę 

jamy gardłowej, przesuwa  językiem za zębami górnymi i dolnymi). Choć na początku 

wejście nie wskazywało wcale na to, że w środku jest tyle miejsca  (język przeciskamy przez 

zaciśnięte zęby).  Bardzo mu się spodobało w tej dziupli, biegał po niej, jak szalony! (dziecko 

porusza językiem w prawo i w lewo, w górę i w dół- język przesuwa z jednego końca ust do 

drugiego – od ucha do ucha, sięga nim nosa i brody), zmęczył się okrutnie i postanowił 

odpocząć (dziecko nabiera powietrze nosem i wydycha ustami- kilka razy). Zachciało mu się 

spać, postanowił więc zdrzemnąć się chwilkę… trwało to jednak dłużej, niż zakładał, a śniło 

mu się, że… 

-zadaniem dziecka jest wymyślić, co śniło się kornikowi; może również to później narysować. 

 

Czwartek 

Wspomaganie ogólnego rozwoju dzieci poprzez zabawy ruchowe. (PPWP I. 4,5,8,9;  IV 11, 

12) 

 „Piłeczkowy zawrót głowy”- zabawa ruchowa- gromadzimy wszystkie piłki, jakie 

mamy w domu. Na podłodze tworzymy ze sznurówek, szalików, pasków itp. okręgi, 
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zadaniem dziecka jest wrzucanie do nich piłek, przeliczanie, ile udało się wrzucić a ile 

trafiło poza wyznaczone pola. 

 „Slalom”- układamy piłki w rzędzie w pewnej odległości od siebie i zadaniem dziecka 

jest przejść , skakać obunóż, na jednej nodze, podskakując z nogi na nogę slalomem; 

można też położyć kulkę / piłeczkę np. na łyżce i przejść slalom tak, by piłka nie 

spadła na podłogę; dodatkowym utrudnieniem może być położenie książeczki na 

głowie i chodzenie, tak, by nie spadła. 

 

Piątek 

Wspomaganie całościowego rozwoju dzieci poprzez zabawy parateatralne. (PPWP II 1; 2,4, 

6; IV 6, 9, 11) 

 „Teatrzyk z rączek inspirowany wierszem „Paweł i Gaweł” A. Fredro”- odrysowujemy 

dłonie na kartkach papieru, kolorujemy je: jedną na czerwono- to będzie Gaweł, 

drugą na zielono- Paweł. Dodatkowo można narysować jeszcze oczy, nos, usta. 

Zadaniem dzieci będzie odegranie scenek z wiersza „Paweł i Gaweł” z 

wykorzystaniem  przygotowanych rekwizytów (animowanie wyciętych dłoni). 

 „Baza”- gromadzimy różne przedmioty: koc, prześcieradło, poduszki, stołki, krzesła 

itp. przygotowujemy „bazę”, szałas ze zgromadzonych elementów. Dzieci mogą się 

tam bawić, „czytać” książki innym zabawkom, urządzić piknik. 

 „Kalambury”- odgrywanie scenek inspirowanych teatrzykiem  „Paweł i Gaweł”. 

 
 

                                                                                                  Oprac. Katarzyna Małek  
Trener Froebel.pl 

nauczyciel Przedszkola nr 43 w Lublinie 


